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N° 80/2003 - Da Sra. Vanessa Grazziotin
- Sugere a adoção de medidas urgentes para a
aquisição de caminhão, na Comunidade de Uma
riaçu I e 11, localizada a mais de 5 KM, do Municí-
pio de Tabatinga, no Estado do Amazonas. .. ....... 10532

N° 105/2003 - Do Sr. Coronel Alves 
Sugere ao Ministério do Esporte a criação de
programa de renda mínima vinculada ao esporte,
que tenha como instrumento a bolsa esporte, di
recionada às crianças e adolescentes entre sete
e dezessete anos matriculados em escolas do
ensino fundamental e médio..... .......... .... ....... ........ 10533

N° 106/2003 - Do Sr. Carlos Nader - Su-
gere ao Ministério da Educação a concessão de
bolsas de estudo no ensino superior. 10533

N° 107/2003 - Do Sr. Paulo Delgado 
Sugere ao Ministério das Relações Exteriores
que o Brasil retome sua posição anterior adotada
entre os anos de 1990 e 2000, na Comissão de
Direitos Humanos reunida em Genebra, de votar
favoravelmente à Resolução que condena o Irã
por violação dos direitos humanos da Comunida-
de Bahá'j naquele País.... 10533

N° 108/2003 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministério do Esporte a adoção de
medidas urgentes para atender a necessidade
de uma quadra poliesportiva e um campo de fu
tebol na Comunidade de Manairão, no município
de Manacapuru, no Estado do Amazonas........ ..... 10535

W 109/2003 - Da Sr". Vanessa Grazziotin 
Sugere ao Senhor Ministro das Comunicações a
manutenção da obrigatoriedade pelas emissoras de
rádios da veiculação do programa "A Voz do Brasil".. 10536

N° 110/2003 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro - Chefe da Casa Civil da
Presidência da República a adoção de medidas
urgentes para atender a necessidade de um
Centro de Recuperação de usuários de drogas e
cursos profissionalizantes no município de Taba-
tinga, no Estado do Amazonas..... 10536

N° 111/2003 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro dos Transportes a adoção
de medidas urgentes para atender a necessidade
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de transporte escolar (ônibus) no município de
Silves, no Estado do Amazonas. 10536

N° 112/2003 - Da Sra. Vanessa Grazzio
tin - Sugere ao Ministro da Fazenda a adoção
de medidas urgentes para atender a necessida
de de implantação de uma agência bancária,
no município de Atalaia do Norte, no Estado
do Amazonas. 10536

W 113/2003 - Do Sr. Romel Anizio - Su-
gere ao Ministério da Educação a criação da
Escola Agrotécnica Federal de Ituiutaba, MG. ..... 10537

N° 114/2003 - Da Sra. Terezinha Fernan
des - Sugere ao Exmo Sr Presidente da Repú
blica , Luís Inácio Lula da Silva, observado o dis
posto no art. 101 e parágrafo único da CF, a no
meação de um negro para o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal numa das três vagas
abertas com as aposentadorias compulsórias
marcadas para os meses de abril e maio de
2003........................................ 10537

N° 120/2003 - Do Sr. Beto Albuquerque
- Sugere ao Ministério das Cidades a fixação
de exigência para a posse de diretores dos ór
gãos e entidades do Sistema Nacional de Trân-
sito. 10538

N° 121/2003 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere ao Ministério da Educação a inclusão do
Município de Barra do Piraí - RJ no Programa
de Transporte Escolar............................................ 10538

N° 122/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Angra dos Reis - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar." 10539

N° 123/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Paracambi - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10539

N° 124/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Areal - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10539

N° 125/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Paraty - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10540

W 127/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Pinheiral - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10540

N° 128/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Piraí - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10540

N° 129/2003 - Do Sr. Carlos Nader -
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão

do Município de Porto Real - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10541

N° 130/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Quatis - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10541

N° 131/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Resende - RJ no Programa
de Transporte Escolar." .. 10541

N° 132/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Rio Claro - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10542

W 133/2003 - Do Sr. Carlos Nader - Su
gere ao Ministério da Educação a inclusão do
Município de Sapucaia - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10542

N° 134/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Três Rios - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10542

N° 135/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Vassouras - RJ no Programa
de Transporte Escolar." 10543

N° 136/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Volta Redonda - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar." 10543

N° 137/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Barra Mansa - RJ no Progra-
ma de Transporte Escolar." 10543

W 138/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Itatiaia - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10543

N° 139/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Levy Gasparian - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar."........... 10544

N° 140/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Mendes - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10544

N° 141/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Miguel Pereira - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar............ 10544

N° 142/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Paraíba do Sul - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar."........................ ....... 10545
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N° 143/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Rio das Flôres - RJ no Pro-
grama de Transporte Escolar." 10545

N° 144/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Sugere ao Ministério da Educação a inclusão
do Município de Valença - RJ no Programa de
Transporte Escolar." 10545

N° 145/2003 - Do Sr. Neuton Lima - Su-
gere ao Ministério da Saúde a revisão das priori-
dades para transplante de córneas. 10546

N° 146/2003 - Do Sr. Costa Ferreira 
Sugere ao Exmo Sr. Ministro - Chefe da Casa
Civil da Presidência da República acriação do
Ministério da Pesca e da Aqüicultura. ... .... ... .... ..... 10546

N° 148/2003 - Do Sr. Inácio Arruda - Su
gere ao Poder Executivo, por intermédio do Minis
tério das Cidades, a regulamentação da Medida
Provisória n° 2.220, de 4 de setembro de 2001. 10547

N° 149/2003 - Do Sr. Giacobo - Sugere
ao Ministério dos Transportes a necessidade de
promover a liberação de recursos federais para
execução do " Contorno Leste", no município de
Pato Branco (PR), Região Sudoeste do Paraná.... 10547

W 150/2003 - Do Sr. Pedro Fernandes 
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério dos Transportes, agilizar o início das
obras de Adequação de Travessia Urbana na BR
- 316, no município de Bom Jardim - MA. 10548

N° 151/2003 - Do Sr. Roberto Pessoa 
Sugere ao Excelentíssimo Presidente da República
adoção de providências para a criação de uma Co
missão Interministerial destinada a tratar da implan-
tação da refinaria da Petrobrás na Região Nordeste. 10548

N° 154/2003 - Do Sr. Jorge Alberto 
Sugere ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnolo
gia que na criação do Instituto Nacional do Semi
- Árido haja a incorporação do Instituto Xingó. ..... 10549

N° 155/2003 - Do Sr. Dr. Ribamar Alves -
Sugere ao Poder Executivo a criação de um órgão
específico para combater a pirataria industrial. 10549

N° 156/2003 - Do Sr. Dr. Ribamar Alves 
Sugere ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome a criação de Agên-
cia de Desenvolvimento Comunitário. 10550

N° 157/2003 - Do Sr. Maurício Quintella
Lessa - Sugere ao Poder Executivo, por intermé
dio do Ministério da Defesa, a adoção de uma lista
de navios a serem banidos das águas brasileiras.... 10550

N° 158/2003 - Do Sr. Henrique Afonso 
Sugere ao Exmo Sr. Ministro da Justiça a ampliação
dos efetivos da guarnição da Polícia Federal na re-
gião fronteiriça do Alto Juruá, no Estado do Acre. ..... 10554

W 159/2003 - Do Sr. João A~redo - Su
gere à Comissão Interministerial, coordenada pela
Casa Civil da Presidência da República, criada
pelo Decreto n° 4602, de 21 de fevereiro de 2003,
que seja avaliada a possibilidade da destinação da
safra de soja transgênica plantada ilegalmente no
Brasil à produção experimental de biodiesel. 10554

N° 160/2003 - Do Sr. Davi Alcolumbre 
Sugere ao Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão o envio do projeto que trata do Plano
de Carreira dos Servidores do Departamento de
Marinha Mercante... 10555

W 161/2003 - Da Sra. Perpétua Almeida
- Sugere ao Ministério da Justiça a criação de
postos da Polícia Federal nos Municipios de Ma
rechal Thaumaturgo, Assis Brasil e Santa Rosa
do Purús, no Estado do Acre....... 10555

N° 162/2003 - do Sr. Costa Ferreira 
Sugere ao Ministro da Fazenda a instalação de
uma agência do Banco do Brasil no Município de
Maracaçumé, no Estado do Maranhão.................. 10556

N° 16312003 - Do Sr. Bismarck Maia -
Sugere ao Poder Executivo a outorga do mérito es-
portivo aos mais importantes tenistas brasileiros.. 10556

N° 164/2003 - Do Sr. Reginaldo Lopes 
Solicita ao Ministério Extraordinário de Seguran
ça Alimentar e Combate à Fome a inclusão das
Aldeias Indígenas Xakriabá, localizada no muni
cípio de São João das Missões, Minas Gerais,
nesta nova etapa do Programa Fome Zero. 10557

RECURSOS

N° 256/2002 - do Sr. Gerson Peres 
Contra a apreciação conclusiva da Comissão de
Comissão e Justiça e de Redação sobre o Proje-
to de Lei n° 7122, de 2002................................... 10557

N° 257/2002 - Do Sr. Jair Bolsonaro - Re
corre contra decisão de dispensa do interstício para
a apreciação da PEC n° 559, de 2002, que "acres
centa o art. 149 - A à Constituição Federal instITuin
do contribuição para custeio do serviço de ilumina-
ção pública nos Municípios e no Distrito Federal"...... 10558

N° 258/2002 - Da Sr" Luiza Erundina - Re
corre contra decisão de dispensa do interstício para a
apreciação da PEC n° 559, de 2002, que "acrescenta
o art. 149 - A à Constrtuição Federal instITuindo con
tribuição para custeio do serviço de iluminação públi-
ca nos Municípios e no DistrITo Federal". 10558

SESSÃO SOLENE DE 27-03-2003

IV - Homenagem

Homenagem à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil pelo lançamento da Campanha
da Fraternidade de 2003, sob o tema Fraternida-
de e Pessoas Idosas. 10566
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Convite
a D. José Freire Falcão, Cardeal Arcebispo de Brasí
lia; a O Geraldo Ávila, Arcebispo Ordinário Militar do
Brasil; ao Pastor Ervino Schmidt, Secretário - Execu
tivo do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Bra
sil; à Sra. Maria José Barroso, Presidenta do Conse
lho Nacional dos Direitos do Idoso; a D. Francisco Ja
vier Hernández Arnedo, Bispo da Diocese de Tian
guá, representante da Direção da Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil, para composição da Mesa
Diretora dos trabalhos. Homenagern à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil pelo lançamento da
Campanha da Fraternidade de 2003, sob o tema
Fraternidade e Ft:Jssoas Idosas. Leitura de mensa-
gern do Ministro da Saúde, Humberto Costa. .... ........ 10566

MANINHA (PT - DF), NILSON MOURÃO (PT
AC), CHICO ALENCAR (PT - RJ), JOSÉ

ROBERTO ARRUDA (PFL - DF), NELSON
PELLEGRINO (PT - BA. Pela ordem.). SANDRA
ROSADO (PMDB - RN), SALVADOR ZIMBALDI
(PSDB - SP) - Hornenagem à Conferência Naci
onal dos Bispos do Brasil pelo lançamento da Cam
panha da Fraternidade de 2003, sob o terna Frater-
nidade e Pessoas Idosas. 10568

PRESIDENTE (Vicentinho) - Presença,
no plenário, do Senador Paulo Pairn. Observân
cia, pelos Parlamentares, do tempo concedido
para uso da palavra.............. 10579

SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE),
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
MAURíCIO RABELO (PL - TO), DR. EVILÁSIO
(PSB - SP), WAGNER LAGO (PDT - MA).
SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG), ELlMAR
MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP),
MARCELO ORTIZ (PV - SP), JACKSON
BARRETO (PMN - SE), LUPÉRCIO RAMOS
(PPS - AM) - Homenagem à Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil pelo lançamento da
Campanha da Fraternidade de 2003, sob o tema
Fraternidade e Pessoas Idosas. 10580

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Agradecimento aos convidados presentes. Con
tribuição da Casa para a Campanha da Fraterni
dade de 2003 lançada pela Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil. 10595

V - Encerramento

2 - ATA DA 28a SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 1a SESSÂO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 27 DE
MARÇO DE 2003

I - Abertura da sessão

,,- Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111 - Leitura do expediente.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-3-2003

IV - Breves Comunicações

DR. ROSINHA (PT - PR) - Manipulação de
informações na guerra anglo - americana contra o
Iraque. Caráter contraditório da exigência dos Esta
dos Unidos da América de cumprimento de conven-
ções internacionais por outras nações...................... 10599

PEDRO FERNANDES (PTB - MA) 
Importância dos investimentos na modernização
e aparelhamento das Forças Armadas para ga
rantia da soberania nacional. Aspiração norte 
americana de domínio das reservas de água
doce da região amazônica. .. ...... ...... ...... ........ ....... 10600

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Artigo
Bush manda um recado para todos nós, de auto-
ria do jornalista Arthur Dapieve, publicado no jor-
nal O Globo. Críticas ao contingenciamento, pelo
Governo Federal, de recursos destinados ao rea
parelhamento das Forças Armadas brasileiras. .... 10601

GUSTAVO FRUET (PMDB - PR) - Trans
curso do 310° aniversário de fundação de Curiti-
ba, Capital do Estado do Paraná - 29 de março. 10601

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Home
nagem à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil pela lançamento da Campanha da Frater
nidade de 2003, sob o tema Fraternidade e Pes
soas Idosas. Sucesso da 1a Exposição Nacional
Agropecuária Comercial, Industrial e de Serviços,
realizada pela Cooperativa Agropecuária do Mu-
nicípio de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. 10602

PEDRO HENRY (PPB - MT. Pela ordem.) 
Solicitação aos Parlamentares de permanência
na Casa para viabilidade da votação da Medida
Provisória n° 82 - A, de 2002, sobre transferên
cia da União para os Estados e o Distrito Federal
de parte da malha rodoviária sob jurisdição fede
ral, e da Proposta de Emenda Constitucional n°
53 - B, de 1999, sobre alteração do inciso V do
art. 163 e art. 192 da Constituição Federal, e do
caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. 10602

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) 
Protesto contra tentativa de reassunção da admi
nistração do Porto Organizado de Manaus, Esta
do do Amazonas, pelo ex - Senador Carlos
Alberto de CariL Irregularidades no processo lici-
tatório empreendido pelo Governo do Estado....... 10603

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Apoio a restrições impostas pela Presi
dência sobre o encaminhamento de discursos
dados como lidos. Solidariedade à Campanha da
Fraternidade, patrocinada pela Conferência Naci
onal dos Bispos do Brasil, sob o tema Fraternida-
de e Pessoas Idosas. 10604
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10609

10612

ZÉ LIMA (PPB - PA) - Precariedade da Ro
dovia Transamazônica. Decretação de estado de
emergência no Município de Novo Repartimento,
Estado do Pará, em razão de danos provocados pe
las chuvas. Encaminhamento de requerimento de
informações ao Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, sobre a real situação da Unidade Nacional
de Infra - Estrutura - UNIT no Estado .

L1NCOLN PORTELA (PL - MG) - Preocu
pação com o aumento generalizado de preços
públicos e privados .

EDUARDO SCIARRA (PFL - PR) 
Importância de redução da taxa de juros vi
gente para a retomada do desenvolvimento
econômico brasileiro .

NILTON BAIANO (PPB - ES) - Combate à
violência e ao crime organizado no Estado do
Espírito Santo. Conveniência de adoção, no País,
de legislação especial sobre o assunto ..

ÁTILA LIRA (PSDB - PI) - Protesto contra
criação de presídio federal no Estado do Piauí
para transferência do narcotraficante Luiz Fer
nando da Costa, o Fernandinho Beira - Mar. ........

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Per
sistência dos baixos índices de escolaridade da
população brasileira. Queda dos indices de anal
fabetismo. Elevação da Comunidade Rosa Místi
ca à condição de Paróquia pelo Arcebispo de
Goiânia, D. Washington Cruz. Concessão da Me
dalha do Mérito Legislativo ao artista plástico Si-
ron Franco .

FÁBIO SOUTO (PFL - BA) - Riquezas na
turais, históricas e culturais do Estado da Bahia.
Ações administrativas adotadas pelo Governador
Paulo Souto. Contrariedade ao cancelamento de
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TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) - EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Difi-
Repúdio ao ataque anglo - americano contra o culdades para manutenção do calendário escolar
Iraque. Conveniência de renúncia do Secretário - pelas universidades federais na Região Norte.
Geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Convite aos Parlamentares para o lançamento da
Annan. Oportunidade de mobilização do Parla- Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indíge-
mento brasileiro e da sociedade a favor da paz. 10604 nas, nas dependências da Casa. .. 10608

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Elogio ao Lí- JOÃO MAGNO (PT - MG) - Denúncia do
der do Governo no Congresso Nacional, Senador jornal Estado de Minas sobre desvio de recursos
Aloizio Mercadante, pela firmeza na condução por funcionários da Secretaria da Receita Fede-
das negociações em torno das dívidas da agri- ral. Urgentes providências do Governo Federal
cultura familiar. Sinais de implantação de reforma para apuração do fato. Necessidade de realiza-
agrária consistente no País. 10604 ção de reforma tributária e de criação de meca-

CARLOS ABICALlL (PT - MT) - Conveniên- nismos rigorosos de combate ao contrabando. ..... 10608

cia de suspensão do ataque anglo - americano SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Protesto
contra o Iraque. Participação do orador no Fórum contra fechamento do escritório da EMBRATUR
de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção na cidade do Rio de Janeiro. Desnecessidade de
no Estado de Mato Grosso. Anúncio, pelo Ministro concentração de todos os órgãos federais em
da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, em audiência Brasília, Distrito Federal. Importância do turismo
pública na Comissão de Constrtuição e Justiça e para a retomada do crescimento econômico......... 10609
de Redação, de adoção de medidas de combate
ao crime organizado. Pedido para participação do
Governo do Estado de Mato Grosso em núcleos
de gestão comum de segurança pública. 10605

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Indagação à Presidência sobre o início
da Ordem do Dia. Possibilidade de prejudicialida
de da sessão ordinária convocada para a presen-
te data... 10605

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 10606

ZICO BRONZEADO (PT - AC) - Encontro
de Prefeitos Municipais do Estado do Acre com o
Governador Jorge Viana para definição de proje
tos de cooperação no setor de saneamento bási
co. Parceria entre o Governo Federal e Prefeitu-
ras acreanas no Projeto Fome Zero. .. 10606

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS) 
Anúncio de apresentação do Projeto de Lei n°
501, de 2003, referente à instituição do Programa
Nacional do Primeiro Crédito à Juventude Rural
- PRONAJUR......... 10607

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Reali
zação da Marcha das Margaridas, mobilização
das mulheres trabalhadoras rurais na Capital Fe
deral, promovida pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG.
Relatório da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
do Estado do Paraná sobre a venda irregular de
agrotóxicos no Pais. 10607

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Protesto
contra a transferência do narcotraficante Fernan
dinho Beira - Mar para as dependências da Su
perintendência da Polícia Federal em Maceió,
Estado de Alagoas. 10607
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TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF Pela or
dem.) - Apresentação, pelo Deputado Pedro
Henry, de pedido de vista do projeto de lei de
conversão da Medida Provisória n° 82, de 2002...

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inda
gação aos Deputados Custódio Mattos e Pedro
Henry sobre retirada de pedidos de vista .

CUSTÓDIO MATTOS (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Retirada de pedido de vista ..

PEDRO HENRY (PPB - MT. Pela ordem.) -
Retirada de pedido de vista .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação do requerimento de retirada das
matérias constantes da pauta, exceto da Medida
Provisória n° 82, de 2002, e da Proposta de
Emenda à Constituição n° 53, de 1999 .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, da Medida Provisória n°
82 - A, de 2002, que dispõe sobre a transferên
cia da União para os Estados e o Distrito Federal
de parte da malha rodoviária sob jurisdição fede-
ral, nos casos que especifica .

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) - Ne
crológio do Monsenhor José Machado Couto.......

REMI TRINTA (PL - MA) - Previsão, de
acordo com o Plano de Desenvolvimento Integral
do Turismo no Maranhão, de realização de inves
timentos em infra - estrutura na Região dos Len
çóis. Solicitação ao Ministério do Turismo de in
clusão do Estado no Programa de Desenvolvi-
mento de Turismo do Nordeste 11. ..

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE) - Trans
curso do 30° aniversário de fundação da Univer-
sidade de Fortaleza - UNIFOR ..

MARCELO ORTIZ (PV - SP) - Transcurso
do 38° aniversário da emancipação político - ad
ministrativa do Município de Roseira, Estado de
São Paulo .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Importância do trabalho desenvolvido pela perícia
médica da Previdência Social. Documento Benefí
cios da Previdência Poderão Sofrer Colapso em
todo o Brasil, de autoria da Associação Nacional
dos Médicos Peritos da Previdência Social.. ..

V - Ordem do Dia

10622

10623

10620

10621

10618

10620

10619
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convênios entre o Governo Federal e Municípios JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Transcurso
brasileiros, particularmente no Estado da Bahia... 10614 do 30° aniversário da Universidade de Fortaleza,

SUELY CAMPOS (PFL - RR) _ Defesa da no Estado do Ceará........ 10624

transferência da titulação de terras da União para THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT) -
o Estado de Roraima. Conveniência de criação Críticas ao contingenciamento, pelo Governo Fe-
da Zona de Processamento de Exportação de deral, de recursos destinados ao Programa Pan-

10616 tanal, projeto ambiental com ênfase no gerencia-
Roraima. mento das águas. Solicitação ao Ministério do

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Trechos de Meio Ambiente de reexame da matéria................. 10625
correspondência da nora do orador encaminhada
à imprensa espanhola em repúdio ao apoio do
governo daquele país à invasão do Iraque pelos
Estados Unidos da América. .. 10617

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Crise financeira do Estado do Rio de Janeiro.
Conveniência de exposição à população flumi
nense das causas determinantes do déficit públi
co do Estado. Necessidade de recuperação, pelo
Governo Estadual, da capacidade de investimen-
tos nas áreas de interesse coletivo ..

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Prejuízos
causados ao desenvolvimento da Região Norte pela
má administração do Banco da Amazônia SA Tra
tamento discriminatório dispensado aos Estados da
região na execução orçamentária da União .

GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL) - Con
veniência da manutenção da proibição ao cultivo
de soja transgênica até o advento de estudos
conclusivos sobre seu impacto ambiental. Acerto
da decisão do Governo Luiz Inácio Lula da Silva
de comercialização da safra já colhida. Descum
primento do papel fiscalizador do Estado pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Rea
lização do Seminário Água, Desenvolvimento e
Justiça Ambiental nas dependências da Casa,
como parte dos eventos relacionados ao Ano
Internacional da Água Doce. Importância da pre
servação de mananciais para garantia do abaste-
cimento de água potável .

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) 
Importância do municipalismo no processo de
desenvolvimento econômico e político do País.
Realização da VI Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios. Programação do 8° Congresso
Brasileiro de Municípios .

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Tri
butação excessiva sobre a folha salarial e sobre
o faturamento das empresas como obstáculos à
manutenção do nível de emprego e à criação de
novos postos de trabalho .

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - Protes
to contra a guerra deflagrada pelos Estados Uni-
dos da América contra o Iraque ..

._--------_.__ "
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Usou da palavra o Sr. Deputado TADEU
FILlPPELLI (PMDB - DF), Relator da matéria,
para reformulação do parecer ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do EDSON DUARTE (PV - BA) .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados do PFL de
comparecimento ao plenário .

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados do PMDB de
comparecimento ao plenário ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados do PT de
comparecimento ao plenário .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ),
CORIOLANO SALES (pFL - BA) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da discussão .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deter
minação de leitura do novo parecer do Relator. .......

Votação e aprovação do parecer do Rela
tor, na parte em que manifesta opinião favorável
quanto ao atendimento dos pressupostos consti
tucionais de relevância e urgência e de sua ade
quação financeira e orçamentária, nos termos do
artigo 8° da Resolução n° 1/02 - CN .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação do projeto de lei de conversão
oferecido pelo Relator na Comissão Mista do
Congresso Nacional, com as alterações efetua-
das na presente sessão .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Decla
ração de prejudicialidade da Medida Provisória n°
82, de 2002, e das emendas a ela apresentadas
na Comissão Mista do Congresso Nacional. .

Votação e aprovação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or
dem.) - Violência do trânsito no Brasil. Apre
sentação de projeto de lei sobre obrigatorieda
de de instalação de air - bag nos veículos naci-
on~s .

SANDES JÚNIOR (PPB - GO. Pela or
dem.) - Defesa de formação da Aliança do Cen-
tro - Oeste .

CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Necessidade de abertura, pelo Governo Federal,
de linha de crédito para trabalhadores assentados..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta da Presidência à questão de ordem do De
putado Arnaldo Faria de Sá, complementada
pelo Deputado José Thomaz Nonô .

10635

10636

10636

10637

10637

10637

10637

10637

10637

10637

10638

10639

10640

10640

10641

10642

10643

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação, à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, de re-
curso contra a decisão da Presidência .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Anúncio de apresentação. Pela or
dem.)à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, de recurso contra a decisão da Presi-
dência. .. .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Não - deferimento do recurso do ora-
dor pela Presidência ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
ferimento dos recursos apresentados pelos De
putados Arnaldo Faria de Sá e José Thomaz
Nonô .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Convocação dos Deputados ao plenário. Deter
minação de encerramento dos trabalhos nas Co-
missões .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de informa-
ção sobre o número de votações ..

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 53 - B, de 1999, que
altera o inciso V, do art. 163 e o art. 192, da
Constituição Federal e o caput do art. 52 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias........

ALDO REBELO (PCdoB - SP Pela ordem.)
- Solicitação aos oradores inscritos de desis-
tência da discussão da matéria .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN (PSDB -
S~............................................... .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) ..

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados IVAN VALENTE (PT - SP), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), PAULO AFONSO
(PMDB - SC), RODRIGO MAIA (PFL - RJ) ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or
dem.) - Requerimento de encerramento da dis-
cussão .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
atendimento ao requerimento apresentado pelo
Deputado Professor Luizinho .

10644

10644

10645

10645

10645

10645

10646

10646

10646

10646

10646

10646

10647

10649

10649



10657

10656

10658

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Li
der.)- Apoio ao requerimento de adiamento da
votação da matéria .

INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Como Li
der.)- Apoio ao requerimento de adiamento da
votação .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES (PL - RJ), ROBERTO FREIRE
(PPS- PElo .
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Usou da palavra para discussão da matéria EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE
a Sra. Deputada LUCIANA GENRO (PT - RS). .... 10649 Como Líder) - Apoio do PMDB à proposta de

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- autonomia do Banco Central. 10658
ção de requerimento de encerramento da discus- Usou da palavra para encaminhamento de
são da matéria. 10649 votação o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS

Usaram da palavra para encaminhamento (PDT - RS). .. 10658
da votação os Srs. Deputados POMPEO DE BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Tentativa
MATTOS (PDT - RS), JOSÉ THOMAZ NONÔ de desmoralização do orador pelo Deputado Ro-
(PFL - AL. Discurso retirado pelo orador para re- berto Jefferson....... 10659
visão). 10649 ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- ordem.) - Desistência do pedido de verificação
do POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) 10650 de votação. 10659

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro- ALDO REBELO (PCdoB - SP - Como Lí-
vação do requerimento. 10651 der) - Vitória alcançada pela base de sustenta-

Encerramento da discussão. 10651 ção do Governo no processo de votação da ma-
Usou da palavra para encaminhamento da téria. Desafios do orador na Liderança do Gover-

votação o Sr. Deputado BABÁ (PT - PA). 10651 no na Câmara dos Deputados..... 10660

Usaram da palavra para encaminhamento JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA -
da votação os Srs. Deputados LUIZ CARLOS Como Líder) - Empenho do PFL e dos dema-
HAULY (PSDB - PR), POMPEO DE MATTOS is partidos da Oposição no sentido de constru-
(PDT - RS), JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)............. 10651 ção das mudanças necessárias ao País.

EDUARDO CAMPOS (PSB _ PE. Pela or- Expectativa de votação e aprovação da Medi-
dem.) - Pedido à Presidência de esclarecimento da Provisória n° 53, de 1999, na sessão deli-
sobre o processo de votação................................. 10654 berativa subseqüente. 10661

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Esclarecimento ao Plenário sobre o processo de Consulta aos Líderes sobre a viabilidade de re

alização de sessão extraordinária em seguidavotação da matéria. 10654
para votação das Medidas Provisórias nOs 85,

PEDRO HENRY (PPB - MT. Como Lider.) 86e87 10661
- Apresentação, à Mesa Diretora, de requerimen-

d d· d - d . . JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pelato e a lamento a votaçao a matena. 10654
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Vo- ordem.) - Apoio à proposta da Presidência. ....... 10662

tação do requerimento de adiamento da votação ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or-
da matéria...................... 10654 dem.) - Apoio à proposta da Presidência. 10662

Usou da palavra para encaminhamento da JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or-
votação o Sr. Deputado DR. HÉLIO (PDT - SP).. 10654 dem.) - Apoio à proposta da Presidência. .......... 10662

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Lider.)- Apoio ao requerimento de adiamento da Aprovação do requerimento de adiamento da vo-
votação da matéria. 10655 tação da Medida Provisória n° 53 - B, de 1999. 10662

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Como Apresentação de proposições:
Lider.)- Contrariedade ao requerimento de adia- VALDEMAR COSTA NETO, ZONTA, JOÂO
mento da votação da matéria. 10655 MAGNO,. LUIZ BITTENCOURT, GUS~AVO

RODRIGO MAIA (PFL _ RJ. Pela ordem.) _ FRUET, ZE LIMA, RUBENS OTONI, DR. HELIO,
Apoio ao requerimento de adiamento da votação CARLOS NADER, ROBERTO GOUVEIA,
da matéria................ 10656 BASSUMA, BISMARCK MAIA, NARCIO

RODRIGUES, EDUARDO PAES, MANINHA,
FEU ROSA, LUIZ CARLOS HAULY,JOÃO
ALFREDO, ANDRÉ LUIZ, JOÃO MENDES DE
JESUS, JOSÉ CARLOS ALELUIA, NELSON
MARQUEZELLI, POMPEO DE MATTOS,
GUSTAVO FRUET, MARCELO ORTIZ, ANTONIO
CARLOS MENDES THAME, REGINALDO
LOPES, WLADIMIR COSTA, JOSÉ ROBERTO
ARRUDA, MARIA DO ROSÁRIO, SRS.
LíDERES, PAULO MAGALHÃES, JOÃO
HERRMANN NETO. 10663
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VI - Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA.
Pela ordem) NO PERíODO DESTINADO AO
PEQUENO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS W
021, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2003 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
Solidariedade ao movimento grevista dos traba
lhadores da empresa Ford Brasil Ltda., sediada
no Município de Camaçari, Estado da Bahia. ....... 10671

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO SARNEY FILHO (PV - MA. Como lí
der) NO PERíODO DESTINADO AO PEQUENO
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 022, REALIZADA
EM 21 DE MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO: Constatação in loco do
alastramento do incêndio florestal no Estado de Ro
raima pela Comissão Externa da Casa encarregada
da investigação do desastre. Responsabilidade do
IBAMA pela autorização das queimadas a despeito
das condições climáticas favoráveis à propagação
do fogo. Apoio ao termo de compromisso assinado
pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
com o Governo do Estado e vários órgãos federais
para modificação do modelo de agricultura praticado
na região. 10672

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) NA
SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 024, REALIZADA EM 25 DE
MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO: Transcurso do 81° aniversário de
realização da Semana de Arte Moderna e de funda-
ção do Partido Comunista Brasileiro. 10673

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem) NO PERíODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 025, REALIZADA
EM 25 DE MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO: Transcurso do 81° ani
versário de realização da Semana de Arte Moderna
e de fundação do Partido Comunista Brasileiro. Re
trospecto da atuação do partido. Apoio do PCB ao
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. ...... ....... ..... ......... 10675

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
NO PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 025, REALIZADA EM 25 DE
MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO: Usou da palavra para discussão
da matéria o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ.. 10675

3 - ATA DA 29a SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52a LEGISLATURA, EM 27 DE
MARÇO DE 2003

I - Abertu ra da sessão

,,- Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111 - Leitura do expediente.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27/03/2003

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, da Medida Provisória n°
85, de 2002, que abre crédito extraordinário em
favor do Ministério da Integração Nacional, no va
lor de R$ 45.000.000,00, para os fins que especi-
fica. 10677

Usou da palavra para proferir parecer à me
dida provisória, em substituição à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o
Sr. Deputado PEDRO NOVAIS (PMDB, MA). 10682

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da discussão. .. 10683

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação e aprovação do parecer do Relator, na par
te em que manifesta opinião favorável quanto ao
atendimento dos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e de sua adequação finan
ceira e orçamentária, nos termos do artigo 8° da
Resolução n° 01/02 - CN.. 10683

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-
tação e aprovação da medida provisória............... 10683

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-
tação e aprovação da redação final....................... 10683

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 10686

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação e aprovação de requerimento de inversão
da pauta. .. 10686

JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP Pela or
dem.) - Solicitação à Presidência da Casa de
providências acerca de agressão praticada por
agentes de segurança de Deputado Estadual
contra o jornalista Humberto Moreira. 10686

ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PRo
Pela ordem.) - Inauguração da sede do Siste
ma de Cooperativas de Crédito Rural com Intera
ção Solidária, no Município de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná. Agradecimento a autoridades
pelo comparecimento à cerimônia de inaugura
ção da sede da entidade. Retrospectiva da atua
ção do órgão. Principais atividades desenvolvidas
pelo Sistema CRESOL. 10686
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Usou da palavra a Sra. Deputada ANN
PONTES (PMDB - PA), Relatora da Medida Pro-
visória n° 86, de 2002. 10689

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, da Medida Provisória n°
87, de 2002, que abre crédito extraordinário no
valor de 780.039.000,00, em favor do Ministério
dos Transportes, para os fins que especifica. ....... 10689

FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pela or
dem.) - Contrariedade à construção de presídio
de segurança máxima no Estado do Piauí e à
transferência do traficante Luiz Fernando da Cos
ta, o Fernandinho Beira - Mar, para aquela uni-
dade federativa. 10690

Usou da palavra para proferir parecer à medi
da provisória n° 87/02, em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, o Sr. Deputado MUSSA DEMES (PFL - PI). .... 10690

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Encerramento da discussão. 10691

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação e aprovação do parecer do Relator, na par
te em que manifesta opinião favorável quanto ao
atendimento dos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e de sua adequação finan
ceira e orçamentária, nos termos do artigo 8° da
Resolução n° 01/02 - CN. 10691

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-
tação e aprovação da Medida Provisória n° 87,
de 2002. 10691

PRESIDENTE (João Paula Cunha) - Vo-
tação e aprovação da redação final....................... 10709

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 10709

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Elogio ao Governo Federal pelo cumpri
mento da Lei n° 10.559, de 2002, sobre repara-
ção econômica a anistiados políticos .. " 10709

DRA. CLAIR (PT - PRo Pela ordem.) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei modi
ficativo da lei instituidora das Comissões Prévias
de Conciliação. 10710

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem.) - Escalada da violência no País. Apelo ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a favor de
medidas imediatas contra a criminalidade............. 10710

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Elogio ao Presidente da Casa, Deputado João
Paulo Cunha, pela homenagem prestada à Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil pelo lan
çamento da Campanha da Fraternidade de 2003,
sobre o tema Fraternidade e Pessoas Idosas. Ne
cessidade de apuração de alterações de projeto
de construção de rodoanel propostas pela Prefei-

tura Municipal de São Bernardo do Campo, Esta-
do de São Paulo. .. 10711

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.)
- Apresentação de requerimento de abertura,
pela Casa, de Comissão Parlamentar de Inquéri
to para investigação de denúncias de tráfico de
influência e venda de sentenças nos Tribunais
Superiores do Pais. 10711

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, da Medida Provisória n°
86, de 2002, que altera dispositivos da Lei n°
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e da Lei n°
10.470, de 25 de julho de 2002, cria cargos efeti
vos, cargos comissionados e gratificações no
âmbito da Administração Pública Federal, e dá
outras providências.... 10711

Usou da palavra para proferir parecer à
Medida Provisória n° 86, de 2002, em substitui
ção à Comissão Mista do Congresso Nacionlal, a
Sra. Deputada ANN PONTES (PMDB - PA). ........ 10712

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reti-
rada, de ofício, da matéria de pauta. .. 10712

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados RODRIGO MAIA (PFL RJ),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), ANTONIO
CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). 10712

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação e aprovação de requerimento de urgência
para o Projeto de Lei n° 6.239, de 2002, sobre
estabelecimento de multa em operações de im-
portação..... 10713

PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pela or
dem.) - Anúncio de realização da 52a Conven
ção Nacional de Pastores da Igreja do Evangelho
Quadrangular, no Município de Camboriú, Estado
de Santa Catarina...... 10713

ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.) 
Insegurança da sociedade brasileira causada
pela escalada da violência no País. Necessidade
de medidas imediatas de combate ao narcotráfi-
co e de prevenção ao crime. 10714

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Constatação de escuta telefônica ilegal
na Assembléia Legislativa do Estado do Amazo
nas. Necessidade de instalação de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação de
casos semelhantes no País.... 10715

L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem.) - Rejeição, pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica - CADE, do relatório se
mestral da Companhia de Bebidas das Américas
- AmBev. Necessidade de investigação da atua-
ção da empresa. 10716

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
ordem.) - Benefícios à população e à adminis-

----_.__._.__ ., ... ,_.,.-
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tração pública com a criação da Bolsa Eletrônica
de Compras, no Estado de São Paulo.......... 10716

THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT. Pela
ordem.) - Excelência do Programa Pantanal,
destinado ao gerenciamento das águas do Pan
tana� Mato - Grossense e à proteção da biodiver
sidade. Indignação com o contingenciamento dos
recursos destinados ao Programa Pantanal. Des
moralização do Programa pelo Governo Estadu
al. Urgente criação de políticas públicas de meio
ambiente com programas específicos para ges-
tão da água....... 10718

ZÉ LIMA (PPB - PA. Pela ordem.) - Elogio
às Polícias Civil e Militar do Estado do Pará pela
prisão de assaltantes no Município de Tucuruí. ....... 10718

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Não - realização de processo licitatório na im
plantação de Estações Aduaneiras Interiores.
Exigência de cumprimento, pelo Governo Fede-
ral, da lei concernente ao referido processo. ......... 10719

PAULO AFONSO (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Término do prazo dado ao Ministro dos
Transportes, Anderson Adauto, para anúncio de
decisão sobre a duplicação do trecho catarinen-
sedaBR-101 10720

WALTER FELDMAN (PSDB - SP Pela or
dem.) - Congratulações à Mesa Diretora pela
instalação de microfones no plenário. Entrega à
Presidência de livro da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo sobre planejamento urba-
nístico de regiões metropolitanas......... 10720

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem.) - Anúncio de apre
sentação de projeto de lei proibitivo da importa-
ção de bens de consumo usados. .. 10721

CARLOS ABICALlL (PT - MT Pela ordem.)
- Crescimento do trabalho escravo e da violên
cia na zona rural do País. Invasão, por garimpei
ros, da reserva indígena ianomâmi no Estado de
Roraima. 10722

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Acerto da edição da Medida Provisó
ria n° 113, de 2003, sobre estabelecimento de
normas para a comercialização de soja transgê
nica. Conveniência da regulamentação do cultivo
de produtos agrícolas geneticamente modifica
dos. Carta de Chapada, documento enviado por
agricultores do Município de Chapada, Rio Gran
de do Sul, acerca de garantia de comercialização
de safra de soja geneticamente modificada. ......... 10723

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Posicionamento contrário à inclusão de
contribuição sobre benefícios de trabalhadores
inativos na reforma da Previdência Social.... ......... 10724

DARCI COELHO (PFL - TO. Pela ordem.)
- Escalada da violência no País... 10725

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Realização do Congresso Nacional dos
Urbanitários na sede da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria, no Município de
Luziânia, Estado de Goiás.................. 10726

WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela or
dem.) - Solicitação aos demais Deputados de
apoio a requerimento de realização, pela Casa,
de sessão solene por ocasião da Festa do Círio
de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, Estado
do Pará. Apresentação de projeto de lei sobre
declaração de Nossa Senhora de Nazaré como
Padroeira da Amazônia. 10726

LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela
ordem.) - Realização, pela 1a Companhia da
Polícia Florestal do Estado de Minas Gerais, de
levantamento de áreas de desmatamento no les-
te do Estado......................... 10727

CARLOS SOUZA (PL - AM. Pela ordem.)
- Necessidade de investigação de escutas te
lefônicas clandestinas no Estado do Amazo
nas. Urgência na tramitação do Projeto de Lei
n° 3.384, de 2000, sobre criação de Varas da
Justiça do Trabalho nos Estados do Amazonas
e Roraima. 10727

ENÉAS (PRONA - SP Como Líder.) - Su
gestão ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para ruptura com o sistema financeiro internacio
nal e para suspensão do pagamento da dívida
pública. Auto - suficiência brasileira para o en
frentamento das dificuldades advindas em face
da suspensão do pagamento da dívida. Possível
realização, pelo País, de parcerias comerciais
com China, Rússia e índia, em caso de retalia
ções dos Estados Unidos da América pela sus-
pensão do pagamento da dívida externa. 10728

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela or
dem.) - Elogio ao Presidente da República pelo
encaminhamento pessoal ao Congresso Nacional
de Mensagem Presidencial e do Plano de Gover
no. Necessidade de criação de agenda de traba
lhos da Câmara dos Deputados. Descaso do Go
verno Federal com o Poder Legislativo na criação
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social. Importância de retomada da autonomia do
Congresso Nacional. Correção das declarações
do Presidente da Casa, Deputado João Paulo Cu
nha, referentes às críticas ao atual Governo. Res
ponsabilidade do Poder Legislativo pelas reformas
previdenciária, tributária e política. 10730

LUIZ SÉRGIO \PT - RJ. Pela ordem.) 
Lançamento de nova embarcação pelo Estaleiro
Brasfels, em Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro. Apoio da Ministra de Minas e Energia,
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Dilma Rousseff, à alteração de editais da
PETROBRAS sobre construção de plataformas
marítimas. 10731

GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pela
ordem.) - Elogio à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil pelo lançamento da Campanha
da Fraternidade de 2003, sobre o tema Fraterni-
dade e Pessoas Idosas. 10731

SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Edição da Medida Provisória n° 113, de
2003, sobre comercialização da produção de
soja da safra deste ano. Participação da Ministra
do Meio Ambiente, Marina Silva, na edição da re-
ferida medida provisória. 10732

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) 
Apresentação, à Comissão de Agricultura e Polí
tica Rural da Casa, de requerimento de realiza
ção de seminário sobre o uso de agrotóxico no
setor agrícola. 10732

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or-
dem,) - Indignação com os ataques dos Esta-
dos Unidos da América contra o Iraque. 10732

EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem.)
- Exigência de condenação dos responsáveis
pelo assassinato do Presidente do Partido Verde
no Município de Ubaíra, no Estado da Bahia.
Encaminhamento à Procuradoria - Geral da Re
pública e ao Ministério da Justiça de pedido de
demarcação da reserva indígena Raposa/Serra
do Sol, no Estado de Rondônia ..... ,., ..... ,... ,........... 10733

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Realização do Encontro Estadual de Comunica
ção Comunitária para debate sobre organização
de rádios comunitárias, em Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. Necessidade de realiza
ção da reforma agrária. Democratização do aces
so à pesca. Reformulação dos meios de comuni-
cação. 10733

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA. Pela ordem.) - Violência e tráfico de
drogas nas repartições escolares brasileiras.
Implantação do Programa Abrindo Espaços em
escolas públicas no Estado da Bahia, pela Orga
nização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura, em parceria com o Governo
Estadual. Anúncio de lançamento, pela
UNESCO, da publicação intitulada Revertendo
Violências, Semeando Futuros. 10734

ANTONIO JOAQUIM (PPB - MA. Pela or
dem.) - Participação na cerimônia de lançamento
do Programa Maranhão na Escola e do Programa
Vamos Ler, em São Luís, Estado do Maranhão....... 10734

ODAIR (PT - MG. Pela ordem.) - Apre
sentação à Mesa Diretora de requerimento sobre
realização, pela Casa, de sessão solene por oca-

sião do transcurso do 170° aniversário de funda
ção da Sociedade São Vicente de Paula. Enca
minhamento de indicação ao Departamento Na
cional de Produção Mineral para fiscalização da
exploração de recursos hídricos no Município de
São Lourenço, Estado de Minas Gerais. 10735

MARCONDES GADELHA (PFL - PB. Pela
ordem.) - Solicitação ao Presidente da Casa de
celeridade na tramitação da proposta de emenda à
Constituição, de autoria do Deputado Luciano Zica,
sobre a~eração do art. 50 da Carta Magna. 10736

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Elaboração, pela Organização das Na
ções Unidas, de relatório sobre a crise mundial
relativa à água potável. Importância do reconhe
cimento da água como bem público fundamental
para a vida no planeta. Conveniência de implan
tação de política de recursos hídricos pelo Go-
verno brasileiro. 10737

BASSUMA (PT - BA - Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Au
diência de comitiva do interior do Estado da Ba
hia com o Controlador - Geral da União, Waldir
Pires. Realização, pela Caixa Econômica Fede
ral, de sorteio entre Municípios para recebimento
de força - tarefa coordenada pela Controladoria
- Geral da União.................................................... 10738

VIGNATII (PT - SC. Pela ordem.) - Edi
ção da Medida Provisória n° 113, de 2003, sobre
estabelecimento de normas para comercializa
ção de soja transgênica. Conveniência de libera
ção do produto tão - somente para exportação.
Proposta de indicação de Parlamentar petista
para relatoria da matéria. Realização do Seminá
rio Ameaça dos Transgênicos: Propostas da So
ciedade Civil. Leitura do poema No caminho, com
Maiakovski, de Eduardo Alves da Costa. Docu-
mentos extraídos do referido seminário........ ......... 10738

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Importância da atividade cacaueira para
a economia nacional. Descaso do Governo Fer
nando Henrique Cardoso com o setor. Conveniên
cia da extinção do Conselho de Desenvolvimento
do Agronegócio de Cacau. Sugestões ao Governo
Federal para incremento da cacauicultura. 10743

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. Pela
ordem.) - Caos do setor de energia elétrica do
Estado do Amazonas. 10745

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem.) 
Empenho do orador no combate ao crime organi
zado e a grupos de extermínio do Estado da Pa
raíba. Ameaças de morte contra políticos engaja-
dos no combate à criminal idade. 10745

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem.)
- Solidariedade ao Deputado Luiz Couto pelo pro-

.. ,-,,-,._,._... ,', ..,-"-_._._------------
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nunciamento. Solicitação da Cooperativa dos Pro
dutores de Sisal do Estado do Rio Grande do Nor
te de realização de parceria com o Governo Fede
ral para recuperação do setor. Audiência da orado
ra com o Ministro da Agricu~ura, Pecuária e Abas
tecimento, Roberto Rodrigues. Lançamento do
Programa Fome Zero no Município de Natal pelo
Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome, José Graziano. 10746

JOÂO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Necessidade de criação, pelo Governo Fede
ral, de instrumentos para ampliação do financia
mento estudantil. Apresentação do Projeto de Lei
n° 370, de 2003, modificativo da Lei n° 10.260,
de 2001, sobre o Fundo de Financiamento ao
Estudante de Ensino Superior. 10747

FEU ROSA (PSDB - ES - Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) 
Tentativa de intimidação do Poder Público, pelo
crime organizado, demonstrada na execução pú
blica de magistrados. Urgente reação dos pode-
res constituídos contra a criminal idade. .. 10748

PAES LANDIM (PFL - PI - Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) 
Elogio ao Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Guido Mantega, pela condução do or-
çamento participativo. 10748

BABÁ (PT - PA Pela ordem.) - Dificulda
des enfrentadas pelos garimpeiros de Serra Pe
lada. Razões da urgente necessidade de vota
ção, pela Casa, da proposta de criação do Esta-
tuto do Garimpeiro. 10718

V - Encerramento
4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Antonio de Pádua Soares
Marques, Aurélio de Macedo Rodrigues, Ceieida
Miranda Rodrigues, Cleverson de Oliveira San
ches, Cid Moreno de Souza e Miranda, Elena Si
zue Matsui, Fidel Carlos Souza Dantas, Francibele
Pereira Rodovalho, Haroldo Alves Rocha, Hugo
Marcelino de Araujo, lomar de Oliveira Tavares Fi
lho, João Regis Pontes Rego, João Thiago de Ma
galhães Morais, Jone Willian Amoras Collares, Jor
ge Luis Corrêa Santana, José Oliveira Filho, Lean
dro Rode Guimarães, Lívia de Almeida Carvalho,
Luciana Arruda de Souza, Marco Antonio Espíndo
la Batista, Maria Cláudia de Vasconcelos Batista,
Maria da Guia Elias de Assis Justino, Maria da Paz
Povoa dos Santos, Maria Lucicleide Bezerra, Maria
Rosa Silveira Aguiar Azevedo, Mário Augusto Goes
Mendes, Maristela Santos Araújo, Miguel Dimas
Negri, Nilo Henrique Gomes da Silva, Neiva Maria
Horiuti, Rafael Lima Kruger Martins, RITa de Cássia
Anelhe Moura, Roberto Vautier Franco Júnior, Sau-

lo Estevão da Silva Passos, Simone Patrícia Tristão
Pereira, Thais Baraçal, Therezinha Aparecida Ge-
raldo Leite de Andrade e Wellington Gomes Faria. .. 10773

b) Tornar Sem Efeito - Nomeação: Age
nor de Castro Curado, Pablo Ricardo Costa
Theófilo, Rosane Cristina Bonane de Freitas e
Wilma Virgínia Alves Ribeiro Assunção. .. 10792

c) Dispensa: Marcone Edson Vasconcelos
Formiga. 10794

d) Nomeação: Adrianne Caroca Caval
cante, Alba Luci Rêgo de Morais Peloso, Alberto
Nobuoki Momma, AIIine Fontenele Moraes Bap
tista, Alysson Gonçalves Domingos, Aurélio de
Macedo Rodrigues, Carla Teresinha Correa e
Castro Marinho, Celeida Miranda Rodrigues, Ci
bele Walmott Borges, Denise Maria Gattas Hal
lak, Eduardo André Meurer, Eduardo Lima Andra
de Ferreira, Eliab Câmara Lima, Elaine Cristina
de Oliveira e Silva, Eliane Fllincowski Ribeiro, Eli
zabeth Saraiva da Rocha, Fabiane Alves Crispim
Domingos, Hélio Lopes dos Santos, Irma Rosse
to Passoni, Jamil Martins Silva, Jefferson Reali
Paraná, Jorgenei da Silva Ribeiro, José Batista
de Carvalho Filho, José Roberto Azambuja Bor
ges, José Walter Vazquez Filho, Jurema Naufal
Saud, Lano Alves Costa, Luciana de Mattos Car
neiro Gonzaga, Maria Abadia Silva, Marília Ga
briela Mota Barreto, Marluce Souza Bassani,
Maurílio Labanca de Abreu, Nonata Silva Pinto,
Paula Maria Fiore Amabile Starling, Raquel Cris
tina Mortari, Ricardo Mendes Pinto, Rodrigo Ro
cha Pavan da Silva, Rosa Maria da Cruz Oliveira,
Rosângela Rodrigues Ribeiro dos Santos, Rosi
cléia Gonçalves da Silva, Saulo Estevão da Silva
Passos, Sebastião Ricardo Horta Maciel, Simo
ne Patrícia Tristão Pereira, Susana Camargo Vie
ira, Tamir Silva Pereira, Túlio Soares Rodrigues,
Valdemar Maciel e Viviane Aparecida da Silva ..... 10794

e) Designação por Acesso: Simone Cre-
ma Fernandes........................................................ 10818

5 - PORTARIAS nOs 19 e 20 de 2003 
Da Primeira Secretaria, referentes a credencia-
mento de entidades de classe. 10819

COMISSÕES

6 - PARECERES - Projeto de Lei n°
5.073-C/01 e Projeto de Decreto Legislativo n°
2.347-A/02............................................................. 10820
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Ata da 278 Sessão, Solene, Matutina,
em 27 de março de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Vicentinho,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 3 minutos)

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Declaro aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

o SR. MARCELO ORTIZ, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

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

O SR. SALVADOR ZIMBALDI, servindo como
1° Secretário, procede à leitura do seguinte

11I- EXPEDIENTE

OF. SF/323/2003

Em 26 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 1° da
Resolução n° 1, de 1996 - CN, e Resolução nO 2,
de 2000 - CN, solicito a V. Exa a indicação dos
membros dessa Casa que integrarão a Represen-

tação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex"
meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente, - Senador José Sarney,
Presidente.

Publique - se.
Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

OF. N° 94/2003 - CN

Brasília, 13 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

O Senhor Presidente da República adotou, no
dia 11 de março de 2003, e publicou em 12 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória n° 109, de 2003,
que "Autoriza o Poder Executivo a conceder subven
ção econômica à Companhia de Navegação do São
Francisco - FRANAVE".

Nos termos do § 2° do art. 2° da Resolução n°
1, de 2002 - CN, e da Resolução n° 2, de 2000 
CN, fica constituída a Comissão Mista e estabeleci
do o calendário para a tramitação da matéria, con
forme relação anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.
Exa. protestos de elevada estima e distinta conside
ração.

Senador José Sarney, Presidente do Senado
Federal.

.....•...-_.__._-----------_.
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C> Senhor Presidente da R.epública .adc>t.c>u~ ~." 11 d-e "T'USlrçOt dEll 2003. e
pub'icCJtLl ......CJ dia .... 2 do ........-JIEts ......... o fTlês e ano. a """'adida Prc>'V"isóri.a ... - "'109. «:I.. 2003.
que ·'.A.utCJtrt::z.a <> P'odE3r Extec::.....tivCJ ~ e<>ncedEllr subvEIlnção <8:c<>nOtTllc::a à
C:;c::>rnp~.-.híêll 0<8' Ns'V"ega.çiãe» de> São FranciscClo - FR..A.NA.'-/E·"_

Del: acorde> C::OfTl as indicações d.a.s licle.r~nça&. 8' nos 'tEl",....Os da
Rl8csc::>h..JIção nu- 1. 0<9 20V2-C::N. art. 2° e seus pa...·ág.....af"C>s .. ..,.Ica CIIssirn c;<:>nst:.lÍ-u(c:la a
<:::;e>.-nlssão l'V'Iist.a incu.,....blda de EtrTliltir pa.rlElccer sob.-EJo a. n-tat:érla.:

Tlt....... r ....
EJIQcC) <P-,-/PSB/PTEl/PL >
TI_c:> "I........ (PT)
A.._tC::»r1Ile:- ~_rtc:._ v .....d ....__(PSB)

NlCOlU c:> lVI..lta (PL)
Fe 2Il....d<> a ..z.err&l(P'TB)
P"""OB
Ft.e ......... OC........lrCll&
(vag~)

(vago)
PFL.,
R.e>ootpho Te>urinhc:::.
Renilcle> Santana
l'v'I Eltrco 1'\;II.ac:ie-1
P$DB
A.rth r 'Vlrgll.e>
Fit.c::> re» -' ....<:oá
~PD'-

J ....,..~rtS~.... Per..&

D_p taclClo..

TI't: _r~..
.E.I
Ne'sc::»n P_ grl~o>

Her.-r.q..... Fc::. t ........
F"FL
...J<>.6 C.arle>_ .A. .
ROldrlgCJl 1\1I.,.

PMDB
Euníc::lo Oliveira
Mendes Ribeiro Filho
PSDB
.Jutahy.Júnior
Custódio Mattos
PPB
Pedro Henry
PTB
Roberto .Jefferson
PL
ValdelTlar Costa Neto
PSB
Eduardo CalTlpo&
PV"
Edson Duarte

s ....p,_ .... t .....

1 .A.calt::::H!s....-te- S_t... r .....Ir1l~ (PT)
.2:.A...... a. Júll_ C:ar_pa.(PT)
3.FI.vlc:> .Ar..... (PT)
4-.ld_1I 8_1"..ttl (PT)

1.(vago)
2_(v.age»
3.(vago)

1 .César S<>rge-5
2_José Jorge
3.Je>ão R.ibeiro

1 .A....... teroC:lo P t& cI_ Ba:r....e:- ..
2.Lúc'. V la.

1 .A,.• .....,..lc::Ia LI..,....Ea

s .... p • ., ....t ....

""1.(VBlgo)
2.("Blg<:»

""1 .Jc::»... Thca..... ,a.z: ....«> .....0
2.Fit.CJlb..rte> EIo"""l"'1It

1 .Asdrúbal Sentes
2.Carlos Eduardo Cadoca

1 .Eduardo GOR"les
2.Aloysio Nunes Ferreira

1 _Celso RussoR"lanno

1 .Fernando Gonçalves

1 .Bispo Rodrigues

1.(vago)

1 _Leonardo Mattos

De acordo COrTl a Resolução nO 1. de 2DD2-CN, fica estabelecido
o seguinte calendário para a traITlitaçâo da rTlatéria:

-Publicação no DO: "'12-3-2003
-Designação da Comissão: "'13-3-2003
-Instalação da Comissão: 14-3-2003
-Emendas: até "'18-3-2003 (7° dia da publicação)
-Prazo fjnal na Comissão: "'12-3-2003 a 25-3-2003 (14<> dia)
-Remessa do processo à CO: 25-3-2003
-Prazo na CO: de 26-3-2003 a 8-4-2003 ("'15<> ao 28° dia)
-Recebimento previsto no SF: 8-4-2003
-Prazo no SF: de 9-4-2003 a 22-4-2003 (42<> dia)
-Se modificado. devolução à CD: 22-4-2003
-Prazo para apreciação das modificações do SF. peta CD: de 23-4-2003 a
25-4-2003 (43° ao 45° dia)
-Regime de urgência, obstruindo a pauta a parti .. de: 26-4-2003 (46<> dia)
-Prazo f,nal no Congresso: "'10-5-2003 (60 dias)

Publique-se. Arquive-se.
Em: c2?-/ <J_~ /03

Presidente
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5f PEC 00002/2002 de 21/02/2002

§ 5° A educação infantil e o ensino fundamental
públicos terão como fonte adicional de financiamento
a contribuição social do salário - educação, recolhi
das pelas empresas, na forma da lei." (NR)

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

Senado Federal, 26 de março de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Of. n° 6212003 - CN

Brasília, 27 de fevereiro de 2003

Exmo Sr.
Deputado João Paulo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lido, na sessão do
Senado Federal realizada nesta data.

o Ofício GLC n° 35/03, do Senador Aloizio Merca
dante, Líder do Governo no Congresso Nacional, indi
cando, nos termos do § 2° do art. 4° do Regimento Co
mum, o Deputado João Paulo Gomes, para o cargo de
Vice - Líder do Governo no Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa

protestos de estima e consideração.
Senador Paulo Paim, 1° vice Presidente do Se

nado Federal no exercício da Presidência.

Publique-se.
Ao Sr. Diretor - Geral
Em 27-2-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 326 (SF)

Brasília, 26 de março de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro - Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro - Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 2002,
constante dos autógrafos juntos, que "altera o § 5° do
art. 212 da Constituição Federal, para estender a apli
cação do salário - educação à educação infantil".

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Pri
meiro - Secretário.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do S 30 do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Altera o § 5° do art. 212 da Constituição Federal,
para estender a aplicação do salário - educação à
educação infantil.

Art. 1° O § 5° do art. 212 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 212 .

Autor

Ement.3

Obser.açàJ

lMexll~àoJ

Ol'~~mhc ;nlCial

localllaçdo~MI

UltilTlJAcilú

Trillnltações

SENAllOR·R",,",S_

Altera o§SO do artlgo 212 lia Constituiçao Federitl 'destN;iodosalano-~lJ(açàol

(MATÉRIA CONSTmE '" PAlITA OE CON'lOCAç.lO '" SmA SESSÃO LEGISlATIVA
EXTRAORDINÁRIA OA SI' LEGISlATURA, 00 PEAfoco DE 17 AlO DE DEZEMIlRO OE ,CO)

AmRAÇÃO, CONsmulçl.o FEDERAl.. OIlDEM SOCIAl, ElJtJeAçI.o, INCJ.USÀO,
OISPOSrtlVOS, f"XAçI.o, RECEtilMENTO, RECURSOS, COIITRIIlCIÇÀO, SALAAlO EDUCAÇA I,
EMPRESAS, DESTINAÇÃO, F1~OAMENTO, ESTMELEcrMENTO DE ENSlNO, ATENDll'Iff. lO,
CRIANÇA, EOOCAÇÀO INFAI/lll, PRt ESCOLAR, E,SIOO FUNOAMENTAL

SFCCl Comissà&:l<ltConstitllição,JusbçaeCKIa4arl~

SSEXP - SlJBSECRETARlA DE EX~DIENTE

SF PEC 0000112002
O"la: 15103/2003
loc~I:AT.H\.EN - SU~ECRETAA1A DE ATA· PlENAAIO
Sitllaçâo: APROVADA
Texto: Anunciada a m!Iténa é lido oR.rimento nC 169/2003, do Sr. Tlào Viana,
solldtando oadillmento dll votaç1o parll odill 27.~.2003, tendo usiOOda paIlIVrlI osSrs.
Osmar DllIS, Tlio Viana; aSra.loeli SIu~i e05 Srs. )osé Jorge, Romero roca e José
A9rlplJ10 Maia Em segUIt$a é retil'1do, nos termos do Req~merio nO 16912003, do mesntl
dUtor do anterior, bdo e deferi:lo pela Presidência. Passa-SI! apreciação lia matêriJ. Aprovo,:a
a proposta, com o seglJintl! resultado: Sim 68, Não O, Abst 0, Total" 68. ÁCO para
l'edaç~ofjnal, leitura cio Parecl!r nO 15i/1OO]-CO, oferecendo a recl'çjofillalda mal:érla
Aprovadll. ÀC!marll dos De~tad05. Á5G~ com destloo i SSEX~,

CO Osmar Dias

loverterordenacàOoeMlações(l)áSil5CEOIenIel

Sf PEC 00002/l002

26/0l/2003 SSEXP· SUB5ECRETARIA DE EXPECIENTE
Alltudo o texto revl&edo (fls. 21}.

:.16/03/2003 SSEXP - 5U&SECRETAlUA DE ExPEDIENTE
Receb~onesteôf9ãoas 11:25hs.

26/0312003 SGM - SECRETARIA GERAl OA MESA
flrocedidailrev:siodllltdllCiofinal (f!s. 20). ASSE);P.

21/0l/2003 ATA·PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
SitUação: I>.PRUVADA
AnLínci5Qail maténa é lido OReQuerimento nO 168/2003, do Sr.
TiãoViana, so~dtan~oo adjamentoda vataçlo pllrl! odill
27.3.2003, tenco usado da paLavrd os 51'5. Osmar Dias, Tlão
viana; a Sra. kleli SlI~"lIttieOSSr5.JoséJorge, Rl,)l11troJu~e

J~ Agnpino Maia. Em segu~a t retlradv, nos telTnOS-OO
Requtnmento nO 159/~OO3, elo mesmo autor elo ,sl'lterior, ~d() l!
ae1'erlOo pela Pres~ncia. Passa-se apreciação da mateniS.

;~~~~I~~~À ~~ ~~~~~;~~~~~;a:' :1I~
nC 152/2OO3-CO, oftrecendo aItQBÇ60 f\na~ da matéria.
Aprovaoa. ÁCAmata 00s DeputaDa:i. ASGM com destino à
5SEXP.

24/031200) SSQSF - SUBSfC COO'DEHAÇÀO LEGlSlATlVA
DO SENADO
Sitlla\ÕO' INClUIOO EM OODEtoI 00 DlA DA SESSÀO
DfUBERATl\'A
Il'Iduioa tfIl OrdEm ÔI.l Oia dlI sessão dellberaliva ortIinána dl!
25/031'003. Vot.aç!o, em 5tgundo n.no.
li/Dl/IDO) ssasF -SüB5EC. COOROOOÇÃO 'LEGlSLATIVA
DOSEIiAOO
Situação: AGENDADO PARA Ofl.OEM 00 OIA
"SellâamentOtraosleOdoPfl1tll~dehberi{IVllortlinárlll

de 25.03.2003.

lYO)l2fJ03 SG!ol- SéCRfTIdUA GEAAL D~ folEs.-.
5llil~' AGENDADO ~RA ORDEM 00 DIA
Agendado parJ a Ordem do Dia da stssio delitlef1tiva Minária
de 20.03.2003. (7 dias) Votação, em 5e9undo IllrrlCl.

18/01/2003 SSCLSF - Sua5Ec. COOfIDENAÇÃO lfGlS~TJYA

DO SENAOO
5itlJaç50: AGJARDANDD INCLUSÃO OJlDEM 00 DIA
Tl!'Od<Jemvistai~hcalllhdadedCldiSP05tono~.332lJo

Regimento tnterrtQ,com a rtGaçào cMda pela Resotuç30 nO 17,
de Z002, 11 mlltérla cootinua em tnm~. ilCJ'iIrda!'ldo
inclu~o efll Ordem do Dia, para votação, em segunôo tvmo.

19/1mOO2 ATA-PLf~' SUBSECRflARJA DE ATA - PlfNÁRlO
Retirada da pallta emvlrtLllle Óllaltadeoql;Ofllmqualilic6do,
tendo usado da pal~ra li sr.RQrdo Santos ÁSSUSf.

PublicaçãoemlOjllI1002noD5FPagillit{s): 27111- 27112 (
Verdiirto)

18illllOOl SSCl5F • ScllSEC COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
SltujÇão: INQ.UIDO EM ORDEM DO DlA DA SESSÃO
DELlBERAT!VA
InciuidoemOfdemdoDiadase5~deIiDerativi!lord.,áriade

19.12.2002. YOtllÇeo, em !õfQurv1o bJrrlO

171l2flOOl ATA-PUN - SlJaSECRETARlA DE ATA· PLENÁfUO
Ois<.~ss~ encerrada em segurdo WrllQ. AsegUIr, é ~iCIo e
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aprovado o Requerimento nO 740/2002, do Sr. Ricardo Santos,
de adiamento da votação para a maténa, para o dia 19 de
dezembro. (art. 315. combinado com o Inciso 11[ do art. 279 do
RISF) À SSCLSF.

Public~o em 18/12/2002 no D5F Págim.(s): 26505 - 26506 (
Ver diário)

17/12/2002 SSClSF· SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DEUBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
17.12.2002. Terceira e última sessão de discusseo em segundo
turno.

17/12/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Matéria constante da pauta da 6a Sessão Legislativa
Extraordinária da 51" Legislatura. no período de 17 a
20/12/2002.

16/12/2002 ATA-PLEN • SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
N80 houve oradores na segunda sessão de dlscussilo em
segundo turno. A matéria constará da Ordem do Dia
oportunamente, para prosseguimento da discuss80. À SSClSF.

13/12/2002 SSCLSF . SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
SltUaç80: 1NCUJIDD EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DEUBERATIVA
Incluldo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordlnána de
16.12.2002. Segunda sess80 de discussão, em segundo turno.

12/12/2002 ATA-PLEN . SUBSECRETARIA DE ATA, PlENÁRIO
Não houve oradores na primeira sessão de discussão, em
segundo turno, A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prossegUImento da
discuss80. À SSCLSF.

09/12/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Sltuaç80: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DEUBERATIVA
Inclu/do em Ordem do Dia da Sessão Odehberativa Ordináia do
dia 12.12.2002. Primeira sess80 de dlscuss80, em segunto
turno.

05/12/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

04/12/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Encerrada a discussão, em primeiro turno. Aprovada, em
primeiro turno, com o seguinte resultado: Sim!; 58; N30=O;
Abstenç80=1; Não=59. A matéria constará da Ordem do Dia,
oportunamente, para o segundo turno constitucional, obedecido
o interstício regimental. À SSCLSF.

Publicação em 05/12/2002 no DSF Página(s): 23584 - 23586 (
Ver diário)

03/12/2002 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO
DELIBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
4/12/2002. Quinta sessão de discussão, em primeiro turno.

27/11/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Retirada da pauta em virtude da falta de Quorum qualificado. À
SSCLSF.

26/11/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DELIBERATIVA
Inclufda em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
27/11/2002. Quinta e última sessão de dlscussilo, em primeiro
turno.

26/11/2002 ATA-PLEN - SUllSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
N80 houve oradores na Quarta sessão de olscussao em primeiro
tUrno. A matêri.. constará da Ordem do Dia da próxIma sessão
dellber..tlva ordinária, para prosseguimento <Ia discussão. À
SSCLSF.

21/11/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM 00 DIA DA SESSÃO
DEUBERATIVA
lnclulda em Ordem do Dia da sesslio deliberativ.. ordinária de
26/11/2002. Quarta sess80 de dlscuss80, em primeiro turno.

21/11/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Usa da palavra na terceira sessão, em primeiro turno, o Sr.
Carlos PatrocíniO. A matéria constará da Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa ordinilri~, pare prosseguimento da
diSCUSsão. À SSCLS.
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Publlcaçâo em 22111/2002 no DSF Página(s): 22453 - 22454 (
Ver diário)

20/11/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Incluída na Ordem do Dia de 21/11/2002. Terceira sessão de
discussão, em primeiro turno.

20/11/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradores na segunda sessão de discussão em
primeiro turno. A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão. À SSCLSF.

19111/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DlA DA SESSÃO
DELIBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessilo deliberativa ordinária do
dia 20/11/2002. Segunda sessão de dIscussão, em primeiro
turno.

1911112002 ATA·PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Apreciação sobrestada para a sessão de amanhã, conforme
acordo das Lideranças, tendo em vista Que o Projeto de Lei de
Conversão nO 25/2002, constante do item 2, niio foi apreciado,
obstruindo, portanto, a deliberação dos demais Itens da pauta.
À SSCLSF.

14/11/2002 SSCLSF - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DELIBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberatIVa ordinária do
dia 19/11/2002. Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno.

14/11/2002 ATA'PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Não houve oradoresJ na primeira sessão de discussão, em
primeiro turno. À matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão. A SSCLSF.

13/11/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situac;Ao: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO
DELIBERATIVA
Incluída em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de
14.11.2002. Primeira sessão de discussllo em primeiro turno.

04/06/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DlA
Aguardando inClusão em Ordem do Dia.

03/06/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
15:00 - Leitura do Parecer nO 486/2002-CO, Relator Senador
Osmar Dias, favorável. À SSCLSF.

Publicação em 04/06/2002 no DSF Página(s): 10134 - 10136 (
Ver diário)
29/05/2002 SSCL5F - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexada leglslac;ao citada no parecer da CO, de fls. nO 12.
Aguardando leitura de parecer.

29105/2002 CO - Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissilo, nesta data, é aprovado o relatório do
Senador Osmar Dias, gue passa a constituir o Parecer da CO,
favorável 11 Proposta. ASSCLSF.

04/0412002 CO - Comissão de COnstituição, JustiÇa e
Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o relat6rio do sen. Osmar Dias. Matéria pronta para a
Pauta na Comissão.

22/0212002 CO - COmissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Sltuaçllo: MATÉRIA COM A RELATORIA
Dlstrlbuldo ao Senador Osmar Dias, para emitir relatório.

21/02/2002 CO - Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

21/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de ConstitUIção, Justiça e Cidadania. Ao
Pleg, com destino 11 CO.
Publicaçi!o em 22/02/2002 no DSF Páglna(s): 6S8 • 661 ( Ver
dlêrlo)

21/0212002 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 5 (cinco) folhas numeradas e rubricadas.
ASSCOM.
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Ofício n° 0215 - L - PFU03

Brasília, 20 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados Gervá
sio Silva e Paulo Bauer para integrarem, como titular e
suplente. Respectivamente, a Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul.

Atenciosamente, Deputado José Carlos Aleluia,
Líder do PFL.

Publique-se.
Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 227

Brasília, 25 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Edison Andrino passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

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

Publique-se.
Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. PSDB N° 423/2003

Brasília, 27 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Julio Semeghini como coordenador do

PSDB na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática.

Respeitosamente, Deputado Jutahy Junior, Lí
derdo PSDB.

Publique-se.
Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 201/2003

Brasília 27 de março de 2003

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

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfação em cumprimentar Vos
sa Excelência e na oportunidade reportar-me ao ofí
cio SGM/P 409/03, dessa Presidência, indicando o
Senhor Deputado Felix N4endonça (PTB - BA), como
Titular e o Senhor Deputado Roberto Jefferson (PTB
- RJ) como Suplente, para integrarem o Conselho de
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica.

Reitero a Vossa Excelência protestos de estima
e elevada consideração. Atenciosamente, - Deputa
do Fernando Gonçalves, 1° Vice-Líder do PTB.

Publique - se.
Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2, DE 2003

(Do Sr. Wilson Santos)

Dispõe sobre a realização de plebis
cito para decidir quanto à faculdade ou
obrigatoriedade do voto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° No primeiro domingo do mês de outubro

do ano de 2004, coincidindo com as eleições munici
pais, o eleitorado brasileiro definirá, através de plebis
cito, se o voto deverá continuar a ser obrigatório ou
passará a ser facultativo.

Art. 2° Resultando a votação favorável ao voto
facultativo, será revogada a disposição constitucional
constante do § 1°, do art. 14, como também as dema
is normas que regulam a matéria no que concerne ao
voto obrigatório.
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Art. 30 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá as
normas regulamentadoras do plebiscito de que trata o
art. 1°desta Lei até cento e vinte dias antes de sua re
alização.

Art. 40 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

A presente proposição tem a finalidade de dele
gar à sociedade brasileira, em especial aos eleitores,
o devido grau de responsabilidade compatível com a
maturidade política já adquirida.

A institucionalidade democrática deve adaptar 
se às condições históricas. Desde que seja mantida a
regra de renovação periódica dos mandatos pelo voto
universal e direto dos cidadãos, as soluções adotadas
para a operacionalização dos processos eleitorais po
dem ser objeto de revisão, sempre que as condições
da política nacional assim determinem.

Não se trata, é claro, de mudar as instituições a
todo momento, muito menos de forma antidemocráti
ca, sem a cuidadosa análise dos méritos das mudan
ças. No entanto, em alguns casos, a situação que de
terminou a adoção de uma regra pode estar ultrapas
sada e somente chamando a população envolvida a
se pronunciar obteremos o consenso sobre sua alte
ração ou não. É o caso da obrigatoriedade do voto.

Em princípio, na democracia a organização polí
tica da cidadania é da responsabilidade dos cida
dãos, por isso, a Constituição de 1988, modificando a
ordem jurídica anterior, indica, ao seu art. 17 § 20

, que
os partidos políticos adquirem personalidade jurídica
na forma da lei civil, ou seja, no âmbito do direito pri
vado. Embora visem a participação na esfera pública,
os partidos constituem espaços em que os cidadãos
autonomamente se organizam enquanto portadores
de ideais e interesses gerados na esfera privada.

De certa forma, segundo diversas correntes de
opinião, o voto obrigatório significa urna inversão dessa
lógica. Afinal, seguindo esse raciocínio, poderia se tratar
de urna intervenção do Estado na esfera de decisão au
tônoma do cidadão. Claro que intervenções estatais são
legítimas, desde que fique absolutamente claro o inte
resse público que visa proteger ou estimular.

Ora, sabemos, que, em um passado não tão dis
tante, a intervenção da cidadania aos processos polí
ticos - em especial nos processos eleitorais - era
muito reduzida em nosso país. Nessa situação, o
Estado podia ver-se na necessidade de estimular a

participação político - eleitoral, fosse pela ausência
de partidos políticos capazes de proporcionar a mobi
lização popular, indispensável ao bom funcionamento
da institucional idade democrática, fosse pela neces
sidade de incentivar o alistamento e a atuação eleito
ral de cidadãos.

Apenas muito recentemente, absorvidos pela
esfera política, os legisladores constituintes entende
ram, ao longo de nossa história republicana, que a
participação eleitoral deveria ser retirada do âmbito
de decisão do eleitor e transformada em obrigação.

Mas, alguns números parecem indicar que a si
tuação hoje talvez seja outra, pelo menos desde as
eleições de 1945, momento que marca o início da his
tória eleitoral no Brasil.

Vejamos os números (eleições presidenciais):

Ano da eleição Número Eleitores de Número
Votantes Votos Válidos 1945 7.459.849 6.200.805
5.867.9471998106.101.06783.296.08567.723.047

É óbvio que, no período entre as eleições de 45
e 98, o número de eleitores cresceu muito mais que a
população do país. De menos de vinte por cento da
população, os eleitores passaram para mais de ses
senta e cinco por cento.

Em nenhum sentido se pode considerar que
nossos cidadãos não dispõem de experiência para o
livre exercício da cidadania eleitoral.

Mas é importante observar ainda outro aspecto
dos dados. Enquanto quase 80% dos eleitores partici
param da eleição de 1945, com votos válidos, em
1998 foram menos de 65%. Ou seja, há cinqüenta
anos o voto obrigatório se transformava em voto efeti
vo, voto que influenciava o resultado da eleição. Atual
mente o voto obrigatório, apesar da obrigação, se
perde pelo caminho.

Parece que já não estamos absorvendo para o
sistema político apenas aqueles que precisavam de
um estímulo para participar, mas também aqueles
que simplesmente não querem votar.

O momento em que o estímulo ao voto e à parti
cipação política poderia se dar pela obrigatoriedade,
aparentemente, passou. Os brasileiros já teriam sido
foram absorvidos pela esfera da política. E seria a
hora de passar a tarefa de estimular a participação
eleitoral, através de suas várias organizações e, em
especial, dos partidos políticos.

Até porque, a situação mudou também quanto
ao quadro partidário. Em 1988, ainda era possível ar-



REQUERIMENTO N° 36, DE 2003
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Defiro, nos termos do parágrafo único
do art. 105 do RICD, o desarquivamento das
PEC nO 2199, 19/99, 139/99, 151/99 e 221/00,
dos PL rfLS 1.693199,1.694/99,2.155/99,
2.472100, 3.407/00, 3.736/00, 3.992/00,
4.125/01, 4.265/01 e 6216/02, dos PLPs
52/99 e 264/01, do REC 76/00, bem como do
ROC 15/00. INDEFIRO o desarquivamento da
PEC 275/00, assim como dos PLs 797/99,
1604199 e 2.087/99, por não haverem sido
arquivados; dos ROSs 9/02 e 34/02, bem as
sim do REC 67/00, tendo em vista não se tra
tar de matéria sujeita ao arquivamento previs
to no art. 105 do RICD; do REO 9/02 CCTCI,
por cuidar-se de matéria sujeita à apreciação
das Comissões; e do REC 258/02, em razão
de estar esgotada a tramitação da proposição
de que é acessória. DECLARO
PREJUDICADO o Requerimento quanto ao
PRC 2199, em virtude de já haver sido desar
quivado. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 13-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 105 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro o desarquivamento das seguintes proposições:

1. PEC n° 262, de 1995; - 2. PFC 29, de 2000; - 3.
PL 4216,de1998; - 4. PLP 118, de 2000; - 5. PLP 127, de
1996; - 6. REC 90,de 1996; - 7. REC 94, de 1996; - 8.
REC 146, de 1997; - 9. REC 148, de 1997; - 10. REC
151, de 1997; - 11. RIC 2636, de 2000; -12. RIC 2.893,
de 1997; -13. RIC 3.993, de 1998; - 14. RIC 4.038, de
1998; -15. INC 1.026, de 2000; -16. PL 4067, de 2001;
17. PRC 149, de 2001; - 18. REC 128, de 2001; - 19.
PRC 148, de 2001; - 20. PL 4.931, de 2001; - 21. PL
5.740, de 2001; - 22. REC 195, de 2001; - 23. REC 196,
de 2001; - 24. PLP 277, de 2002; - 25. PRC 227, de
2002; - 26. ROS 76, de 2002; - 27. REO 67, de 2002; -

Devolva-se a Proposição por contrari
ar o disposto no art. 3° da Lei n° 9.709/98
c/c o art. 137 § 1°, inciso I do RICD. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 27-03-03. - João Paulo Cunha
Presidente.
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gumentar que, apesar do crescimento razoavelmente REC67, de 2000; -20. REC 76, de 2000; -21. ROC 15,
contínuo do eleitorado e da participação eleitoral, as de2000; - 22. PL 4125, de 2001; - 23. PL 4265, de 2001;
descontinuidades do sistema partidário, alvo de inter- - 24. PLP 264, de 2001 ; - 25. REO 9,de2002; - 26. REO
venções autoritárias que mudavam completamente 34, de 2002; - 27. PL 6216, de 2002; - 28. REO 9, de

2002;e 29. REC 258, de 2002.
sua configuração, tornavam o processo eleitoral de-

Sala das Sessões, 18-2-03. - Deputada Luiza
pendente de normas restritivas da possibilidade de Erundina, PSB/SP.
abstenção dos eleitores. Ou seja, para substituir os
partidos na função de mobilizar a população a votar, a
ordem jurídica precisava adotar, ainda, a obrigatorie
dade do voto.

No entanto, após mais de quinze anos do retor
no ao pluripartidarismo, há hoje entre nós partidos
fortemente implantados em todo território nacional,
provavelmente, capazes de mobilizar os eleitores,
das mais variadas correntes ideológicas e com os
mais variados interesses, para participarem dos pro
cessos eleitorais. Se aprovada no plebiscito a faculda
de do voto, será a eles que caberá, agora, essa tarefa.
A imposição jurídica já teria feito a sua parte, e bem.

Como cidadãos ligados à atividade política, não
devemos nos furtar ao papel de preparar a cidadania
para a participação nos processos eleitorais. E a ver
dade, todos sabemos bem, é que os cidadãos brasile
iros tem fome e sede de viver intensamente a vida pú
blica do seu país.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Wilson Santos.

REQUERIMENTO N° 32, DE 2003
(Da Sra. Luiza Erundina)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo único do art. 105 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro o desarquivamento das seguintes proposições:

1. PEC 2 de1999; - 2. PEC 19, de 1999; - 3. PEC
139, de 1999; - 4. PEC 151,de1999; - 5. PEC
221,de2000; - 6. PEC 275, de 2000; - 7. PL 797,de
1999; - 8. PL1604,de1999; - 9. PL1693,de1999; -10.
PL 1694, de 1999; - 11. PL 2087, de 1999; - 12. PL
2155, de 1999; - 13. PL 2472, de 2000; - 14. PL 3407,
de 2000; - 15. PL 3736, de 2000; - 16. PL 3992, de
2000;-17. PLP52,de 1999;-18. PRC 2, de 1999; -19.
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28. REO 68, de 2002; - 29. REO 69, de 2002; - 30. INC PEC na 531/02; - PL na 4.547/98; - PL na 4.653/01; -
3.399, de 2002; e 31. PEC 557, de 2002. PL na 5.240/01; - PL na 5.472/01; - PL na 7.087/02; -

Sala das Sessões, Deputado Alexandre Car- PL na 7.225/02; - PLP na 2.85/02; - PFC na 61/011
doso, PSB/RJ. Sala das Sessões, Deputado Luiz Carlos Hauly.

"Defiro o desarquivamento das se
guintes proposições: PEC na 2.62195, PLP
na 118/00, PLs nas 4.067/01 e 4.931/01,
PLP na 277/02, PRC na 227/02, PEC na
5.57/02 e ROS na 76/02. INDEFIRO quanto
à PFC na 29/00, ao PLP na 127/96, ao PL na
5.740/01, aos Recursos nas 90/96, 94/96,
146/97, 148/97, 151/97, 128/01, 195/01 e
196/01, porquanto as proposições não fo
ram arquivadas. INDEFIRO quanto ao PL na
4.216/98, por ter sido arquivado definitiva
mente. INDEFIRO quanto aos RICs nas
2.636/00, 2.893/97, 3.993/98, 4.038/98, e
INCs nas 1.026/00 e 3.399/02, pelo fato de a
tramitação das referidas proposições já se
haver esgotado. Indefiro quanto aos Reque
rimentos nas 67/02, 68/02 e 69/02, por se
tratar de matéria sujeita à apreciação das
Comissões. Declaro Prejudicado o presente
Requerimento quanto aos PRCs nas 149/01
e 148/01, em virtude de a matéria já ter sido
desarquivada. Oficie-se ao Requerente e,
após, publique-se."

Em 27-3- 2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 55, DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das proposições,
a seguir relacionadas, que são de minha autoria:

PEC na 47/95; - PEC na 1.21/95; - PEC na
3.56/01; - PL na 4.915/95; - PL na 4.414/98; - PL na
4.859/01; - PL na 5.672/01; - PL na 6.204/02; - PL na
7.112/02; - PLP na 101/92; - PLP na 336/02; - PEC na
102/95; - PEC na 122/95; - PEC n° 399/01; - PL na
4.413/98; - PL na 8.98/99; - PL na 4.938/01; - PL na
5.823/011; - PL na 6.327/02; - PL na 7.138/02; - PLP
na 2.51/98;-REC na 140/01;- PEC na 103/95;-PEC
na 123/95; - PEC na 5.22102; - PL na 4.530/98; - PL
na 2.839/00; - PL na 5.239/01; - PL na 5.921/01 - PL
na 6.782102; - PL na 7.222/02; - PLP na 2.20/01; 
PRC na 164/01; - PEC na 120/95; - PEC na 355/01; -

Defiro, na forma do art. 105, parágrafo
único, do RICO, o desarquivamento das pro
posições: PEC na 102/95; PEC na 103/95:
PEC na 120/95; PEC na 121/95; PEC na
122/95; PEC na 123/95; PEC na 355/01;
PEC na 356/01; PEC na 399/01; PEC na
522/02; PEC na 531/02; PL na 4.915/95; PL
na 4.547/98; PL na 898/99; PL na 2.839/00;
PL na 4.938/01; PL na 5.239/01; PL na
5.240/01; PL na 5.672/01; PL na 5.823/01:
PL na 5.921/01; PL na 5.472/01; PL na
6.204/02; PL na 6.327/02; PL na 6.782/02;
PL na 7.087/02; PL na 7.112/02; PL na
7.138/02; PL na 7.222/02; PL na 7.225/02;
PLP na 101/92; PLP na 251/98; PLPn°
220/01; PLP na 285/02; PLP na 336/02; PRC
na 164/01 e PFC na 61/01. INDEFIRO O de
sarquivamento da PEC , pois não foi arqui
vada. INDEFIRO, também, o desarquiva
mento do PL 4.413/98; do PL 4.414/98 e do
PL 4.530/98, por terem sido arquivados defi
nitivamente; e INDEFIRO, por fim, o desar
quivamento do REC 140/01, que foi consi
derado intempestivo em 26/09/01. Oficie-se
ao requerente e, apos, publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 112, DE 2003
(Do Sr. Marcos De Jesus)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa. o desarquivamento das proposições, a se
guir relacionadas, que são de minha autoria:

PEC na 161/99 PL na 291/99; - PL na 292/99;
PL - 647199; - PL na 789/99; - PL na 881/99; - PL na
948/99; - PL na 969/99; - PL na 1.029/99; - PL na
1.222/99; - PL na 1.306/99; - PL na 155 1/99; - PL na
1.552/99; - PL na 1839199; - PL na 2.073/99; - PL na
3.209/00; - PL na 3.883/00; - PLP na 34/99; - PRC na
30/99; - PRC na 31/99;

Sala das Sessões, fevereiro de 2003. - Deputa
do Marcos de Jesus.
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"Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL.s 647/99,
789/99, 881/99, 948/99, 1.029/99, 1.306/99,
1.551/99, 1.552/99, 1.839/99, 2.073/99,
3.209/00; PEC 161/99; PLP 34/99; PRC
30/99. INDEFIRO o desarquivamento dos
PL.s 969/99 e 3.883/00, porquanto as pro
posições não foram arquivadas; do PL
292/99, por ter sido arquivado definitivamen
te; do PRC 31/99, por ter sido devolvido ao
autor em 24/6/99; DECLARO
PREJUDICADOS os PL.s 291/99 e
1.222/99, por já se encontrarem desarquiva
dos. Oficie-se e, após, publique-se."

Em 27-3-03, João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO N° 119, DE 2003
(Do Sr. Luiz Alberto)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento das proposições, a seguir
relacionadas, que são de minha autoria:

PEC nO 436, de 2001(Apensada à PEC n° 12, de
1999). - PL n° 4.883, de 2001. - PL n° 4.482, de 2001
(Apensado ao PL n° 27 de 1999) - PL n° 4.843, de
2001 - PLP n° 217, de 2001 - PRC nO 182, de
2001 (Apensada à PRC n° 63, de 2000) - PLP n°
6.616, de 2002 - PL n° 6.763, de 2002 - PL n° 3.614,
de 1997 - PFC n° 45, de 2001 - RIC n° 2.292, de 1997
- PRC n° 182, de 2001 - PL n° 6.106, de 2002

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Luiz Alberto, Deputado Federal PT/BA.

Defiro, nos termos do parágrafo único
do art. 105 do RICD, o desarquivamento da
PEC n° 436/01, da PFC n° 45/01, dos PLs nOs
3.614/97, 4.843/01, 6.106/02 e 6.763/02, do
PLP n° 217/01 e do RIC n° 2.292/97. Indefiro
o desarquivamento do PLP n° 6.616/02, em
vista de sua inexistência; do PL n° 4.883/01,
por haver sido arquivado definitivamente; e do
PL n° 4.482/01 , em razão de não ser de auto
ria do Requerente. Declaro prejudicado o Re
querimento quanto ao PRC n° 182/01, em vir
tude de já haver sido desarquivado. Oficie-se
e, após, publique-se.

Em 14-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 126, DE 2003
(Do Sr. Deputado Leodegar Tiscoski)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno na Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento das proposi
ções abaixo relacionadas por mim apresentadas na
Legislação passada.

PL n° 7.454/2002 - PL n° 7.455/2002 - PL n°
7.45612002 - PL- n° 7.457/2002- PL n° 7.45812002- PL
n° 7.459/2002 - PL n° 7.460/2002 - PL nO 7.461/2002 
PL n° 7.462/2002 - PL n° 7.463/2002 - PL n°
7.46412002 - PL n° 7.465/2002- PL n° 7.46612002

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. - De
putado Leodegar Tiscoski.

"Defiro o desarquivamento das se
guintes proposições: PLs nOs 7.454, 7.455,
7.456, 7.457, 7.458, 7.459, 7.460, 7.461,
7.462, 7.463, 7.464 e 7.465, todos de 2002.
Indefiro quanto ao PL n° 7.466/02, por se
tratar de proposição de outro Autor. Ofi
cie-se ao Requerente e, após, Publique-se."

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO W 127, DE 2003
Do Senhor Deputado Eunício Oliveira

Exmo.Sr.
Presidente João Paulo Cunha
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Praça dos Três Poderes 
Anexo IV - Gabinete 244 - Brasília DF - CEP:
70.160-900 - Telefone: 318.5244/318.3244 - Fax:
318.2244.

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento das seguintes proposi
ções, a seguir relacionadas:

- PEC n° 0024/1999 - PEG n° 0142/1999 
PEG n° 0242/2000 - PEG n° 0285/2000 - PL n°
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0195/1999 - PL n° 0340/1999 - PL nO 1.848/1999 - Autor em 3/05/99. Oficie-se ao Requerente e,
PL nO 1.932/1999 - PL n° 2.498/2000 - PL nO após, publique-se.
2.886/2000 - PL n° 3.040/2000 - PL n° 3.362/2000 Em 27-3-2003. João Paulo Cunha
- PL n° 3.403/2000 - PL n° 3.404/2000 - PL n° Presidente.
3.444/2000 - PL n° n° 4.320/2001 - PLP n°
0140/2000 REQUERIMENTO N° 170, DE 2003

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Eunício Oliveira, Deputado Federal - Líder do
PMDB.

"Defiro o desarquivamento das se
guintes proposições: PECs nOs 24/99,
142/99, 242/00 e 285/00; PLs nOs 1.848/99,
1.932199, 2.886/00, 3.362/00, 3.403/00 e
PLP n° 140/00. INDEFIRO quanto aos PLs
nOs 195/99 e 3.404/00, porquanto as propo
sições não foram arquivadas. INDEFIRO,
ainda, quanto aos PLs nOs 340/99 e
2.498/00, por terem sido arquivados definiti
vamente, e PL n° 4.320/01, por ter sido de
volvido ao Autor em 20/04/01. DECLARO
PREJUDICADO o presente requerimento no
tocante aos PLs nOs 3.040100 e 3.444100,
em virtude de as respectivas proposições já
se encontrarem desarquivadas. Oficie-se ao
Requerente e, após, publique-se."

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 128, DE 2003
(Do Senhor Deputado Adão Pretto)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V.EXa o desarquivamento das seguintes proposi
ções, a seguir relacionados:

1. PL n° 192/1995 - 2. PL n° 417/1999 - 3. PL nO
820/1995 - 4. PL n° 1958/1999 - 5. PL n° 2515/1996
- 6. PL n° 3661/2000 - 7. PL nO 3854/1997 - 8. PL n°
433/1999 - 9. PL n° 6689/2002 - 1O.PLP n° 112/2000
- 11. PEC n° 353/1996

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. - De
putado Adão Pretto.

Defiro o desarquivamento dos PLs
nOs 192/95, 417/99, 1958/99,

2.515/96,3.661/00,3.854/97,6.689/02, do PLP
nO 112/90 e da PEC n°

353/96. INDEFIRO quanto ao PL n° 820/95, por
ter sido arquivado

definitivamente, e quanto ao PL n° 433/99, por
ter sido devolvido ao

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

Of. n° 9/2003

Brasília, 17 de fevereiro de 2003

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105 do Regimento Interno,

solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aproveito a oportunidade para re~erar a Vossa
Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Gonzaga Patrio
ta, 1° Suplente da Mesa.

PDC. n° 00631/98 desarquivado - PECo n°
00438/96 question - PECo n° 00445/97 desarquivada
- PECo n° 00446/97 desarquivada - PECo n° 00447/97
desarquivada - PECo n° 00632/98 desarquivada - PL.
n° 02103/99 desarquivado - PL. n° 02550/96 desar
quivado - PL. n° 02769/97 desarquivado - PL. n°
03349/97 desarquivado - PL. n° 03644/00 desarqui
vado - PL. n° 04221/01 desarquivado - PL. n°
04378/01 desarquivado - PL. n° 04410/01 desarqui
vado - PL. n° 04529/98 desarquivado - PL. n°
04546/01 desarquivado - PL. n° 04827/01 desarqui
vado - PL. n° 07206/02 desarquivado - PL. n°
07230/02 desarquivado.

Of. nO 11/2003

Brasília, 19 de fevereiro de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105 do Regimento Interno,

solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Gonzaga Patrio
ta, 1° Suplente da Mesa.
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Identificação: PDC tpROJETO DECRETO LEGISLATIVO (CD)) 00631/1998 (INATIVA)

Data de apresentação : 04 03 1998

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEI (DEPj
Ementa : DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO PARA A CRIAÇÃO DO ESTADO DO RIO ShO

FRANCISCO.

Poder conclusivo : NÃo

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. DCD 01 02 03 PÁG 0153
COL 01.

Primeira publicação: DCD OS 03 98 PAG 5260 COL 02.
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Identificação : PEC~PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN») 00438 1996 (INATIVA)

Data de apresentação: 17 12 1996

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa : ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO ARTIGO 122 DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da ementa : ESTABELECENDO QUE AOS JUIZES MILITARES INSTITUIDOS POR LEI SÃO
ATRIBUIDOS OS MESMOS DEVERES E DIREITOS DOS JUIZES FEDERAIS ;)E
PRIMEIRA ENTRANCIA, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 31 01 97 PAG 3236 COL 01.

------------------------------ Documento 3 de 19 ------------------------------
Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)) 00445 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 04 02 1997

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl [DEP]
Ementa : ACRESCENTA PARAGRAFO SETIMO AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da ementa : GARANTINDO DIREITOS AO SERVIDOR PUBLICO QUE, COM FUNDAMENTO ~M PROVA
DOCUMENTAL E FATOS, DENUNCIAR AO MINISTERIO PUBLICO, A PRATICA DE ATO
QUE CONFIGURE APROPRIAÇÃO INDEBITA DE VALORES, BENS OU SERVIÇOS
PUBLICaS, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



10424 Sexta-feira 28

Poder conclusivo : NÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCD 27 02 97 PAG 5237 COL 01.

------------------------------ Documento 4 de 19 ------------------------------
Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)} 00446 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 19 02 1997

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa : ACRESCENTA PARAGRAFOS AO ARTIGO 85 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da ementa : CONSTITUINDO, TAMBEM, COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA
REPUBLICA, A EDIÇÃO DE PLANOS ECONOMICOS, A CRIAÇÃO DE CARGOS
PUBLICOS, A REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS, A TRANSFERENCIA, A DEMISSÃO E J
CONCESSÃO DE ESTABILIDADE E EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES, DURANTE O
PERIODO DE 12 (DOZE) MESES QUE ANTECEDE AS ELEIÇÕES MAJORITARIAS OU
PROPORCIONAIS, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL} .

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS 00 ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 04 03 97 PAG 5591 COL 02.

------------------------------ Documento 5 de 19 -----------------------------
Identificação: PEC 'PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN}) 00447 t297 (INATIVA)

Data de apresentação : 25 02 1997

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl [DEPj
Ementa : ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO QUINTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da ementa : ESTABELECENDO QUE o CRIME DE PECULATO E QUALQUER OUTRO LESIVO AO
PATRIMONIO PUBLICO, E INAFIANÇAVEL E IMPRESCINDlVEL, INSUSCEP'rIVEL DE
GRAÇA OU ANISTIA, ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇAo FEDERAL).

Poder conclusivo ; NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJRl
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA
- ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação; OCD 27 02 97 PAG 5239 ~Uu J2.

------------------------------ Documento 6 de 19 ------------------------------
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Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)) 00632 1998 (INATIVA)

Data de apresentação : 15 12 1998

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa: ALTERA OS ARTIGOS 143 E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TORNANDO O SERVIÇO MrLITAR

VOLUNTARIO E ESTENDENDO AS POLICIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS.

Explicação da ementa : ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Proposições apensadas : PEC 00354 2001

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 20 Dl 99 PAG 02548 COL 01.

------------------------------ Documento 7 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 02103 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 24 11 1999

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa : ACRESCENTA AO 'CAPUT' DO ARTIGO SETIMO A EXPRESSÃO 'SEGURANÇA PUBLICA', ALTERA O

PARAGRAFO PRIMEIRO E ACRESCE OS PARAGRAFOS SEXTO A OITAVO AO MESMO ARTIGO, DA LEI
7565, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1986.

Explicação da ementa

Poder conclusivo : SIM

MODIFICANDO O CODIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA E CLASSIFICANr~ AS
AERONAVES EM CIVIS, MILITARES E DE SEGURANÇA PUBLICA.

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 0075ó5 de 1986
Despacho atual : COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVT)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL (CREDN)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJRl

Última açAo : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DeD 25 11 99 PAG 57071 COL 01.

------------------------------ Documento 8 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO») 02550 1996 (INATIVA)

Data de apresentação : 19 11 1996

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) (DEP]
Ementa: DISPÕE SOBRE REDUÇÃO DE MULTAS TRIBUTARIAS.

Explicação da ementa : ESTABELECENDO A MULTA DE OITO REAIS A SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS, NO
CASO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO EM ATRASO, DE QUE NÃO RESULTE IMPOST(
DEVIDO) .



10426 Sexta-feira 28

Poder conclusivo : NÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

Regime detrarnitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008981 de 1995
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação; DCD 04 02 97 PAG 3469 CaL 02.

------------------------------ Documento 9 de 19 ---------------------------- __
Identificação: PL. {PROJETO DE LEI {CO}} 02769 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 19 02 1997

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa : ESTABELECE REGRAS PARA O TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR MOTOCICLET11S DE

ALUGUEL - MOTO-TAXIS.

Explicação da ementa : MOTOTAXI.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO CEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: *OCD 22 02 97 PAG 4855 COL 01.

------------------------------ Documento 10 de 19 -----------------------------
Identificação: PL. {PROJETO DE LEI (CD}) 03349 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 02 07 1997

Autor ; GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl {DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM

DAS PESSOAS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Explicação da ementa

Poder conclusivo : NÃO

PESSOAS ENVOLVIDAS COM A PRATICA DE INFRAÇÃO PENAL, SEJAM EIJ\S AUTO~

DO FATO, VITIMAS OU TESTEMUNHAS) .

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE CIftNCIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCTCI)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 03 07 97 PAG 18699 COL 02.

------------------------------ Documento 11 de 19 -----------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD») 03644 2000 (INATIVA)

Data de apresentação ; 17 10 2000
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Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa ; DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CONSERVAÇÃO E MANUTEN~ÃO DE ELEVADORES LE'TR'r E ICOS,

ESTEIRAS E ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFíCIOS DE USO HABITACIONAL COLETIVO,
COMERCIAL E DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU PRIVADOS E DÁ OUTRAS PROVID~CIAS.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação ; ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação; DCD 20 10 00 PÁG 51919 COL 01.

------------------------------ Documento 12 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD») 04221 2001 (INATIVA)

Data de apresentação ; 13 03 2001

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEI [DEPJ
Ementa: REVOGA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 282 DA LEI 9503, DE 23 DE SETEMBRO IJE 1997,

QUE INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

Explicação da ementa : ISENTANDO O PROPRIETARIO DE VEICULO, DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO
DE MULTA POR INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIROS.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 009503 de 1997
Última ação ; ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIG~DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicaçao ; DCD 30 03 Dl PAG 9586 COL 02

------------------------------ Documento 13 de 19 ------------------------------
Identificação: ?L. (PROJETO DE LEI (CD») 04378 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 27 03 2001

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) [DEP]
Ementa : DENOMINA RODOVIA LUIZ GONZAGA A BR-232 ESTRADA INTEGRANTE DO PLANO NACIONAL DE

VIAÇÃO, APROVADO PELA LEI 5917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada: LEI 005917 de 1973
Despacho atual ; COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVT)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Proposições apensadas : PL. 04712 2001

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 ~ESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 30 03 Dl PAG 9661 COL 02.
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------------------------------ Documento 14 de 19 -------------- _
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO» 04410 2001 (INATIVA)

Data de apresentaç~o : 29 03 2001

Autor ; GONZAGA PATRIOTA {PSB - PEl [DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO EXERCICIO DA PROFISSÃO DE MUSICOTERAPEU~'A.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA (CSSF)
COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO (CTASP)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Proposições apensadas : PL. 04827 2001

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCO 31 03 01 PAG 10602 CaL 02.

------------------------------ Documento 15 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD» 04529~(INATIVA)

Data de apresentação : 20 05 1998

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl [DEP]
Ementa : REVOGA OS INCISOS IV, V, VI E VIr DO ARTIGO 28 DA LEI 8906, DE 04 DE JULHO DE 1994.

Explicação da ementa : AUTORIZANDO OCUPANTES DE CARGO DE FUNÇÃO VINCULADOR AO PODER
JUDICIARIO, OS POLICIAIS, MILITARES E SERVIDORES OCUPANTES DS CARGO Dl
LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO
PARAFISCAL A EXERCEREM A PROFISSÃO DE ADVOGADO) ..

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008906 de 1994
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 Dl 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

-----------------~------------ Documento 16 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO») 04546 2001 (INATIVA)

Data de apresentaçào : 25 04 2001

Autor : GONZAGA PATRIOTA {PSB - PEI [DEP]
Ementa : ALTERA O ARTIGO 279 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, HABILITANDO ° AGENTE JA

AUTORIDADE DE TRÂNSITO A PROCEDER A RETIRADA DO DISCO OU UNIDADE DE REGISTRO DOS
VEícULOS EQUIPADOS COM REGISTRADOR INSTANTÂNEO DE VELOCIDADE E TEMPO.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislaçào citada : LEI 009503 de 1997
Despacho atual : COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVT)

"""""_.....,,"------""--_.._------_._-------------------,
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COMISSÃO DE CONSTITUrçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 28 04 01 PAG 17889 COL 01.

------------------------------. Documento 17 de 19 ------------------------------
Identificação: PL. {PROJETO DE LEI (CO) l 04827 2001 JINATIVA)

Data de apresentação : 06 06 2001

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl [DEPJ
Ementa: DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO EXERCíCIO DA PROFISSÃO DE MUSICOTERAPEUTi,.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 200~ - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCD 09 06 01 PAG 28015 CaL 01.

------------------------------ Documento 18 de 19 -----------------------------
Ide~tificaçãD : PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 07206 2002 (INATIVA)

Data de apresentação: 17 09 2002

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) IDEPJ
Ementa: INCLUI, NO ARTIGO 29 DA LEI 9503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, O USO DE SINALIZADORES

NOS VEÍCULOS FUNERÁRIOS.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : ~EI 009503 de 1997
Despacho atual : COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVTl

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJRl
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

. ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

------------------------------ Documento 19 àe 19 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO)) 07230 2002 (INATIVA)

Data de apresentação : 16 10 2002

Autor : GONZAGA PATRIOTA (PSB - PEl (DEPJ
Ementa: ALTERA O ARTIGO 120 DA LEI 4737, DE 15 DE JULHO DE 1965, QUE INSTITUI O CÓDIGO

ELEITORAL.

Explicação da ementa

Poder conclusivo : NÃO

REDUZINDO PARA UM A QUANTIDADE DE MESÁRIOS E SECRETÁRIOS,
RESPECTIVAMENTE, DA MESA RECEPTORA.

Regime de tramitação : ORDINÁRIA
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Legislac&o citada

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

LEI 004737 de 1965

Março de 2003

Despacho atual ; COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última aç~o : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação DCD 30 10 02 PAG 45452 COL 01.

Declaro Prejudicado o presente reque
rimento em virtude de as matérias nele
elencadas já se encontrarem desarquivadas.
Oficie-se ao Requerente e, após, publi
que-se.

Em 27-03-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 171, DE 2003

OF. N° 12/2003

Brasília, 17 de fevereiro de 2003

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

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 105 do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aprove~o a oportunidade para re~erar a Vossa
Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente
Deputado João Caldas, 40 Suplente da Mesa.
PL n° 2898/00 - PL n° 3361/00 - PL n° 4035/01

- PL n° 4537/01 - PL n° 4538/01 - PL n° 4755/01 - PL
n° 5013/01 - PL n° 7005/02 - PL n° 7338/02 - PL n°
563/99 - PL n° 806/99 - PL n° 1686/99 - PL n°
2382/00 - PRC n° 18/99 - PL n° 4116/01 - PL n°
4249/01

OF. n° 12/2003

Brasília, 19 de fevereiro de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 105 do Regimento Interno,

solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado João Caldas, 4°
Suplente da Mesa.
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:===~===~==================~====-=====~===~==================================;==_=c:==:=~==

JOÃO ADJ3 CALDA.AUTO. E ARQVD.ULTI. E 2003.ULTI.
==========~;=======================================================================.=======

------------------------------ Documento 1 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD) D2898 2000 (INATIVA)

Data de apresentaçâo : 25 04 2000

Autor : JOÃO CALDAS lPL - AL) [DEP]
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]

Ementa : DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO ÀS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE UTILIZAR
NÚMEROS DE CÓDIGO COINCIDENTES COM OS NÚMEROS DE PARTIDOS POLÍTICOS BRASI~EIROS.

Poder conclusivo : SIM

Regime âe tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE crtNcIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCTCI;
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS no ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 20 05 00 PAG 25942 CaL 02.

------------------------------ Documento 2 de 16 -----------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD» 03361 2000 (INATIVA)

Data de apresentação : 28 06 2000

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]

Ementa : ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO 20 DA LEI 8036, DE 11 DE MAIO DE 1990, A FIM DE PERMITI!
A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA NO FGTS PARA O EMPREGADO PORTADOR DO VíRJS HIV E
SEUS DEPENDENTES.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 007670 de 1988
LEI 008036 de 1990

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação : DCD 30 06 00 PAG 36415 COL 02.

------------------------------ Documento 3 de 16 -----------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD» 04035 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 01 02 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEF]
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]

Ementa : DISPÕE SOBRE O USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS PROIBIDAS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
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31 Dl 2003 - MESA - MESA
ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 10 03 01 PAG 1265 COL 01.

------------------------------ Documento 4 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD») 04537 2001 (INATIVAI

Data ãe apresentação : 24 04 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DE?]

Ementa: REGULA O EMPREGO DE ALGEMAS NA CONTENÇÃO DE PRESOS E DETIDOS.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 004898 de 1965
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 27 04 Dl PAG 17609 COL 01.

------------------------------ Documento 5 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD) 04538 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 24 04 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP)
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]

Ementa : ALTERA DISPOSIÇÕES SOBRE O IMPEDIMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEI 5k69. DE 1J
DE JANEIRO DE 1973.

Explicação da ementa : CONSIDERANDO IMPEDIDO O JUIZ QUE NO PROCESSO CONTENCIOSO OU VOLUNTÁRI(
ESTIVER POSTULANDO QUALQUER PARENTE SEU EM LINHA COLATERAL ~rÉ O
TERCEIRO GRAU. E O PARTICIPANTE DE UNIÃO ESTÁVEL.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 005869 de 1973
Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Úl tima ação : 'ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA .. MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 27 04 01 PAG 17611 COL Dl.

------------------------------ Documento 6 de 16 -----------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD}) 04755 2001 (INATIVA)

Data de apresentaçâo : 25 05 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP)
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]

Ementa : DENOMINA "FRANCO MONTORO" A PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO GRANDE. ENTRE OS ESTADOS DI
SÃO PAULO E MINAS GERAIS .

. •........_...~._-_ ...__...._...._......_.._-------------------
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Poder conclusivo : SIM
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Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES (CVT)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJRI

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCD 30 05 01 PAG 24881 COL 01.

-~----------------------------Documento 7 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 05013 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 07 08 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]
JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP)

Ementa: ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO TERCEIRO DA LEI 9472, DE 16 DE JULHO DE 1997,

Explicação da ementa : FIXANDO PRAZO DE ATÉ UM ANO PARA QUE O USUÁRIO ASSINANTE DO SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, SERVIÇO MÓVEL CELULAR E DO SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL. QUE SALDAR SUAS DíVIDAS, TENHA DIREITO A TER O SERVIÇO
RESTABELECIDO CONSERVANDO O SEU CÓDIGO DE ACESSO ,ORIGINAL.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 009472 de 1997
Despacho atual : COMISSÃO DE CIftNCIA, TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCTCI)

COMISSÂO DE CONSTITUIÇÂO E JUSTIÇA E DE REDAÇÂO (CCJRI
Proposições apensadas : PL. 05595 2001

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 10 08 01 PAG 35620 COL 02.

------------------------------ Documento 8 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CDI) 07005 2002 (INATIVA)

Data de apresentação : 19 06 2002

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO PÚBLICA DE TODOS ATOS

REALIZADOS OU ADQUIRIDOS PELOS ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇAo PÚBLICA.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO (CTASP)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última açâo : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

------------------------------ Documento 9 de 16 ------------------------------
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Identificação: PL. {PROJETO DE LEI (CD)) 07338 2002 (INATIVA)

Data de apresentação : 13 11 2002

Autor : JOÃO CALDAS (PL - AL) [DEP]
Ementa : OBRIGA O GOVERNO FEDERAL A PAGAR BOLSA DE ESTUDOS A ESTUDANTES CARENTES APROVADAS ~

EXAME DE ACESSO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO (CECD)
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

------------------------------ Documento 10 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 00563 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 07 04 1999

Autor: JOÃO CALDAS (PMN - A.L) [DEP]
Ementa: ACRESCENTA ARTIGO A LEI 7210, DE 11 DE JULHO DE 1984 LEI DE EXECUÇÃO PENAL, CRIANDO

LOCAL APROPRIADO PARA O CONDENADO PORTADOR DE DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA.

Explicação da ementa : INCLUINDO O PORTADOR DO VIRUS DA AIDS.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. OCO 01 02 03 PÁG 0292
COL 01.

Primeira publicação: DCD 04 05 99 PAG 18880 COL 01.

------------------------------ Documento 11 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. {PROJETO DE LEI (CD)) 00806 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 04 05 1999

Autor : JOÃO CALDAS (PMN - AL) [DEP]
Ementa: MODIFICA A LEI 9294, DE 15 DE JULHO DE 1996, QUE DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES A

PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMIGEROS, BEBIDAS ALCOOLICAS, MEDICAMENTOS, TERAPIAS E
DEFENSIVOS AGRICOLAS, NOS TERMOS DO PARAGRAFO QUARTO DO ARTIGO 200 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ESTABELECENDO LIMITES ADICIONAIS A PUBLICIDADE DE PRODUTOS FUMIGEROS E
BEBIDAS ALCOOLICAS.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 009294 de 1996
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. OCO 01 02 03 PÁG 0300
COL 01.
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Primeira publicação

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OCO 24 06 99 PAG 29685 COL 01.

Sexta-feira 28 10435

~-----------------------------Documento 12 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 01686 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 16 09 1999

Autor : JOÃO CALDAS (PMN - AL) (DEP]
Ementa : DECLARA FERIADO NACIONAL O DIA 20 DE NOVEMBRO, ANIVERSÁRIO DA MORTE DO LIDER NEGRO

ZUMBI DE PALMARES.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 Dl 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação : OCD 13 11 99 PAG 54286 COL 01.

------------------------------ Documento 13 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO) 02382 2000 (INATIVA)

Data de apresentação : 01 02 2000

Autor : JOÃO CALDAS (PMN - AL) [DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A QUITAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS RESIDENCIAIS ALIENADOS POR FORÇAS DOS

DISPOSITIVOS DA LEI 8025/90.

Explicação da ementa : SOLICITANDO IGUALDADE DE DIREITOS EM CASO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DO
IMOVEL FUNCIONAL.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008025 de 1990
Despacho atual : COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO (CTASP)

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFTl
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS 00 ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. OCD 01 02 03 PAG 0354
COL 01.

Primeira publicação: OCD 02 02 00 PAG 5570 COL 02.

---------------~--------------Documento 14 de 16 -----------------------------
Identificação : PRC (PROJETO DE RESOLUÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS) 00018 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 04 05 1999

Autor : JOÃO CALDAS IPMN - AL) [DEP}
Ementa : ALTERA O ARTIGO 87 DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.

Explicação da ementa : ESTABELECENDO QUE OS DEPUTADOS PODERÃO UTILIZAR O PAINEL ELETRÔNICO,
INSTALADO NO PLENÁRIO, PARA TRANSMITIR IMAGENS VISUAIS ATRAVÉS DE
VÍDEO, CD-ROM E OUTROS, DURANTE O HORÁRIO DO GRANDE EXPEDIENTE.
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Poder conclusivo : NÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

Regirn~ de tramitação : URGÊNCIA URGENTÍSSIMA

Legislação citada: Rcn 000017 de 1989
Despacho atual : COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

MESA (MESA)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

------------------------------ Documento 15 de 16 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO)) 04116 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 19 02 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PST - AL) [DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, FUNCIONAMENTO, FUSÃO E INCORPORAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO (CTASP)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 30 03 Dl, PÁG. 09132, COL 01.

------------------------------ Documento 16 de 16 -----------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD») 04249 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 13 03 2001

Autor : JOÃO CALDAS (PST - ALl [DEP)
Ementa: ACRESCENTA DISPOSITIVOS À LEI 8078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, PARA ESTABELECER A

INVIOBILIDADE DE INFORMAÇOES PESSOAIS E PATRIMONIAIS EM POSSE DE FORNECEDOR, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Explicação da ementa : PROIBINDO A VENDA DE LISTAGEM DE NOMES PARA OUTROS FORNECEDORES.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008078 de 1990
Despacho atual : COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS (CDCMAM)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCD 30 03 01 PÁG 9624 COL 01.

***** FIM DO DOCUMENTO *****
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Defiro o desarquivamento dos PL nOs
2.898/00, 4.035/01, 4.537/01, 4.538/01,
4.755/01, 5.013/01, 7.005/02, 7.338/02,
563/99, 1.686/99, 2.382/00, 4.116/01 e
4.249/01. Declaro Prejudicado o presente
requerimento quanto ao PL n° 3.361/00 e ao
PRC n° 18/99, em virtude de as referidas
matérias já se encontrarem desarquivadas.
Indefiro quanto ao PL n° 806/99, porquanto
a proposição não foi arquivada. Oficie-se ao
Requerente e, após, publique-se.

Em 27-03-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 172, DE 2003

OF. N° 11/2003

Brasília, 17 de fevereiro de 2003

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno,

solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência, meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Confúcio Mou
ra, 3° Suplente da Mesa.

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

Nesta
PEC n° 419/01 - PEC n° 505/97 - PL n° 91/95

PL n° 1.544/96-PL n° 2.017/99- PL n02.721/00- PL
n° 2.776/00 - PL n° 2.793/97 - PL n° 2.855/97 - PL n°
3.313/97 - PL n° 5.236/01 - PLP n° 254/01

OF. N° 11/2003

Brasília, 19 de fevereiro de 2003

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno,

solicito a Vossa Excelência, seja determinado o de
sarquivamento das proposições de minha autoria,
conforme relação em anexo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Confúcio Moura,
3° Suplente da Mesa.

=~~=======_=_=_=_===_====__ ==c= ~==_== ===_~_~~=~~~_= ==== __==~~==_=====~~=~
---------------- -------------- Documento :1. de 12 -------------- _
Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTTTUICÂO (C"N)) 00419 2001 (INATIVA)

Data de apresentação l-B 09 2001

Autor : CONFÚCTO MOURA (PMDB RO) {DEPl
Ementa ~UI OS INCISOS XII E XI.:l.I NO ARTIGO 167 DA CONSTITUIÇAa ini:DERA.L. ES'rAal~LECENDO

CONDICÕES PA.R..A O CONTINGENCIAMENTO DE VOTAC;ÕES ORÇAMENTÁRIAS E VEDANDO SUl:, EXCLUSAO
DEFINITIVA DA PROGRAMAÇÃO FINANCE~RA_

Exp~icaçao da ementa : PROIBINDO O CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇAo ORÇAMENTÁRIA SEM QUE O
PROJETO DE ANULAÇAo OU REMANEJAMENTO TENHA SIDO ENCAMINHADO AO
LEGISLATIVO E A EXCLUsAo DA PROGRAMACAo FINANCE~R.A. ATF. O Úl.'rIMO M~S
DO EXERCíCIO. DAS DOTACÕES CONSIGNADAS NA LET ORCAMENTÁRT A A.t.JUAL;
ALTE:RANDO A NOVA CONSTTTUIÇAo FEDERAl.,.

Podnr conc1usi~o NÃO

ORDJ:NÁR.I.A

Despacho atudl : COMISSÂO DE CONSTITUIÇAu E JUSTIÇA B DL H~DAÇAo (CCJR)
Ú1tíma a~ao ~ ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 ~ MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO R~GIMENTO INTERNO.

Primeira publicaçAo DCO 27 11 01 PAG 60208 COL 02.

------ - - -- - -- Documento 2 de 12 _. -- ~-- ----- -- --- -- -
Identíficaçao ; PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÂO (CN»~~997 (INATIVA)

Uata de apresentaçao ; 20 08 ~997

Aut.or CONFUCIO MOURA. (PMDD - RO) [DEP)
Ementa. ~ PERMI"I'E QUI::. NO CASO DE MORTE, DESI5TENCIA OU IMPEDIMENTO LEGAL DO CANO I DA'T-O • ANTE.S

DE REALlZADO O SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA. POSSA O
PARTIDO POLITICO FAZER A SUBSTITUICAo_

ALTERANDO O PARAGRAFO QIJARTO no ARTIGO 7'7 DA NOVA CONs-rI'TUrçi\,:-, FEDERAl

~'oder conc1us~~o NÂO

Rey:i.l:ne ele tLd.ln.í.LclÇao ; ORDINÁRIA

Despacho atuai : COMISSÃü DE CON~TITUl~ÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAu (CCJR)
Última aç40 ; ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 Dl 2003 MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Pri-.nn;.'l:"a publicação DCD 02 09 97 PAG 26012 COL 02_

l:dent:.:if.i-caçA.ü
- - I>ocl..Ut\ent:..o 3 d~ 12 -- .~--------------------------

PL. (PROJETO DE LEI eCD)) 00091 1995 (INATIVA)

07 03 1.9515

Aut.or ; C<.'NFUCLL> MOURA {PMDB BOI (UEP]
Enlent:..bI. : IN~J'I'ITU~· O PROaRAMI... DE APOIO AOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAI.!:i DE ARROZ E FEIJ'}lC

POticx co~cl~sivQ S~M
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Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCN1 14 03 95 PAG 3151 COL 02.

------------------------------ Documento 4 de 12 ----------------------- _
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CO» 01544~996 (INATIVA)

Data de apresentação : 28 02 1996

Autor : CONFUCIO MOURA (PMDB - RO) [DEP)
Ementa : CONCEDE ISENÇÃO FISCAL PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS NAS AREAS DE LIVRE COMERCIO

CRIADAS PELAS LEIS 8210, DE 19 DE JULHO DE 1991, 8256, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991,- E
8387, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.

Poder conclusivo : SIM

Regíme de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008210 de 1991
LEI 008256 de 1991
LEI 008387 de 1991

Despacho atual : COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO (CEIC)
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (CFT)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Proposições apensadas : PL. 03255 1997

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 16 03 96 PAG 6994 COL 02.

------------------------------ Documento 5 de 12 ------------------------------
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD» 02017 1999 (INATIVA)

Data de apresentação : 10 11 1999

Autor : CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) [DEP]
Ementa: DETERMINA A INSERÇÃO DE MENSAGEM DE ADVERTÊNCIA NA PROPAGANDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS.

Poder conclusivo : NÃO

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 009294 de 1996
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

------------------------------ Documento 6 de 12 ------------------------------
Identificação :~ PL. (PROJETO DE LEI (CO») 02721 2000 (INATIVA)

Data de apresentação : 29 03 2000

Autor : CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) (DEP]
Ementa: ACRESCENTA ARTIGO À LEI 8629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993, QUE "DISPÕE SOBRE A
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REGULAMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À REFORMA AGRÁR:A,
PREVISTOS NO CAPÍTULO III, TÍTULO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL", E DA OUTKAS
PROVIDÊNCIAS.

Explicação da ementa : REDUZINDO O VALOR DAS PRESTAÇÕES DO IMOVEL RURAL ALIENADO E~! PROJETO
DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRARIA NA HIPOTESE DE CUMPRIMEN~O DA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação ; ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 008629 de 1993
Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. OCD 01 02 03 PAG 0364
CaL 01.

Primeira publicação: DCD 20 04 00 PAG 17116 CaL 01.

Documento 7 de 12
Identificação :~ (PROJETO DE LEI (CO» 02776 2000 (INATIVA)

Data de apresentação : 05 04 2000

Autor : CONFÚCIO MOURA (PMDB - ROl [DEP]
Ementa : ALTERA OS LIMITES DA FLORESTA NACIONAL DO BOM FUTURO. NO ESTADO DE RONDONI~.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CADR)
COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL (CAPRl
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS (CDCMl~)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
3l 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO. DCD 01 02 03 I'AG 0366
COL 01.

_~imeira publ~cação : DCD 19 04 00 PAG 16470 CaL 01.

Documento 8 de 12
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD)) 02793 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 26 02 1997

Auto~ : CONFUCIO MOURA (PMDB - RO) [DEPj
Ementa : CRIA O ?UNDO ~E GARANTIA DE FINANCIAMENTOS A MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMEN1'QS

URBANOS E RURAIS.

Pode= conclusivo SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRiA

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADC NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Pr~meira publicação: OCO 25 02 97 PAG 5045 COL 02.
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------------------------------ Documento 9 de 12 ----------------- _
Identificação: PL. (PROJETO DE LEI (CD» 02855 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 13 03 1997

Autor : CONFUCIO MOURA (PMDB - RO) [DEPj
Ementa : DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE TECNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA E DA OUTRAS

i'iIiIJVI DENe IAS.

Explicação da ementa : INCLUINDO A FECUNDAÇÃO IN VITRO. TRANSFERENCIA DE PRE-EMBRIOES,
TRANSFER~CIA INTRATUBARIA DE GAMETAS, A CRIOCONSERVAÇÃO DE EMBRIÕES I
A GESTAÇAO DE SUBSTITUIÇÃO, A CONHECIDA BARRIGA DE ALUGUEL) .

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Despacho atual : COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA (CSSF)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Proposições apensadas : PL. 04665 2001

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 14 D3 97 PAG 6705 COL 02.

------------------------------ Documento 10 de 12 ------------------------------
Identificação :.~ (PROJETO DE LEI (CD» 03313 1997 (INATIVA)

Data de apresentação : 24 06 1997

Autor : CONFUCIO MOURA (PMDB - ROl [DEP]
Ementa: ALTERA DISPOSITIVO DO ARTIGO QUINTO DA LEI 7797, DE 10 DE JULHO DE 1989. QUE CRIA O

FUNDO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

Explicação da ementa : ESTEBELECENDO QUE OS RECURSOS DO FUNDO SERÃO APLICADOS, EM ESPECIAL,
NOS MUNICIPIOS QUE TENHAM DESTINADO MAIS DE CINQUENTA POR CENTO DE SUl
AREA PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA QUE POSSAM PROMOvm
O USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, EVITANDO O COMPROMETIMENTO DO
PATRIMONIO ECOLOGICO DA REGIÃO.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada : LEI 007797 de 1989
Despacho atual : COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS (CDCMAM)

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CADR)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCO 26 07 97 PAG 21661 COL 02.

------------------------------ Documento 11 de 12 ------------------------------
Identificação PL. (PROJETO DE LEI (CO)) 05236 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 29 08 2001

......,.'..__._--,_.._--_._.-------------------_._.-""._ "-"_ ,,., .
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Autor : CONFÚCIO MOURA (PMDB - ROl [DEP]
Ementa : DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA APLICAÇÃO DE MULTA: PELO

IBAMA NA APLICAÇAo LEGAL.

Poder conclusivo : SIM

Regime de tramitaç~o : ORDINÁRIA

Despacho a.t.Wll : COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDO~, MEIO AMBIENTE e: KI1!lORIAS (CDCMAH)
COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CADR)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: OCD 24 10 01 PAG 52414 COL 02.

------------------------------ Documento 12 de 12 ------------------------------
Identificação: PLP (PROJETO LEI COMPLEMENTAR (CD)) 00254 2001 (INATIVA)

Data de apresentação : 23 10 2001

Autor : CONFúcIO MOURA (PMDB - RO) [DEP]
Ementa : ALTERA A LISTA DE SERVIÇOS SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ~ATUREZA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Explicação da ementa

Poder conclusivo : NÃO

INCLUINDO NA LISTA DE SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS OS SERVIÇOS BNJCÁRIOS
OFERECIDOS POR INSTITUIÇOES FINANCEIRAS E OS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTROS E DEMAIS OFíCIOS DE SERVENTIA PÚBLICA PRESTADOS OU KKERClDO!
EM CARÁTER PRIVADO.

Regime de tramitação : ORDINÁRIA

Legislação citada ; DEL 000406 de 1968
DEL 000834 de 1969
LCP 000056 de 1987
LCP 000100 de 1999

Proposições apensadas : PLP 00341 2002

Última ação : ARQVD - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
31 01 2003 - MESA - MESA

ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO.

Primeira publicação: DCD 02 03 02 PÁG 5299 COL 02.

***** FIM DO DOCUMENTO *****
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Defiro o desarquivamento das PEC n°
419/01 e 505/97, dos PL n° 91/95,
1.544/96, 2.721/00, 2.776/00, 2.793/97,
2.855/97, 3.313/97, 5.236/01 e do PLP n°
254/01 (RICD, art. 105, parágrafo único).
Indefiro quanto ao PL n° 2.017/99, em virtu
de de a referida proposição não ter sido ar
quivada. Oficie-se ao Requerente e, após,
publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 176, DE 2003

Solicita-se que sejam desarquiva
das todas as proposições arquivadas em
virtude do art. 105 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência o desarquivamento das seguintes proposições
arquivadas em função do art. 105 do Regimento Inter
no desta Casa:

• PEC n° 484/2002
• EMR n° 1 CDCMAM - PL n01315/1999
• PRL n° 1 CCRJ - PL n° 965/1999
• PRL nO 1 CCJR - PL nO 1420/1999
• PRL n° 1 CCR]- PEC n° 316/2000
• EMR n° 1 CCJR - PEC n° 503/1997
• PRL n01 CSPCCOVN - PLn° 7014/2002

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Reginaldo Germano, PFUBA

"Defiro nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento da
PEC 484/02. Indefiro o desarquivamento
das EMRs 1-CDCMAM (PL n° 1.315/99) e
1-CCJR (PEC 503/97), bem como dos PRLs
1-CCJR (PL n° 965/99), 1-CCJR (PL
n01.420/99), 1-CCJR (PEC n° 316/00) e
1-CSPCCOVN (PL n° 7.014/02), por se tra
tarem de proposições acessórias. Oficie-se
ao Requerente e, após, publique-se. "

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 179, DE 2003
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento das proposi
ções, a seguir relacionadas, que são de minha
autoria:

PL n° 2958/1992; - PEC n° 365/1996
(apensada à PEC 59/95); - PLP n° 86/1996; 
PRC n° 164/1997 (apensado à PRC 63/00); - PL n°
51/1999 (apensado ao PL 3/99); - PL n°
4008/2001; - PL n° 5252/2001; - PL n° 5573/2001 ;
- PL n° 5753/2001; e - PL n° 5962/2001 .

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2003. 
Deputado Roberto Jefferson.

"Defiro, nos termos do art. 105, pa
rágrafo único, do RICD, o desarquivamen
to das seguintes proposições: PL n°
2.958/92, 51/99, 4.008/01, 5.252/01,
5.573/01,5.753/01 e 5.962/01; bem como
da PEC 365/96 e do PLP n° 86/96. Decla
ro Prejudicado o presente Requerimento
quanto ao PRC n° - 164/97, em virtude
de a matéria já se encontrar desarquiva
da. Oficie-se ao Requerente e, após, pu
blique-se."

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 193, DE 2003
(Do Sr. Deputado Neuton Lima)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência o desarquivamento das proposições, a
seguir relacionadas, que são de minha autoria:

PL n° 6.800/2002 - PL n° 6.848/2002 - PL n°
4.340/2001 - PL n° 4.896/2001 - PL n° 4.953/2001
- PL n° 5.272/2001 - PL nO 5.503/2001 - PL n°
5.527/2001 - PL n° 5.645/2001 - PL n° 5.975/2001
- PL n° 5.890/2001 - PL n° 6.153/2002 - PL n°
6.211/2002 - PL n° 6.290/2002 - PL n° 6.325/2002
- PL nO 6.363/2002 - PL n° 6.364/2002 - PL n°
6.365/2002 - PL n° 6.366/2002 - PL n° 320/1999 
PL n° 911/1999 - PL n° 1.345/1999 - PL n°
1.490/1999 - PL n° 2.352/2000 - PL n° 2.943/2000
- PL n° 3.226/2000 - PL n° 3.296/2000 - PL n°
3.341/2000 - PL n° 3.575/2000 - PL nO 3.729/2000
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- PL n° 7.039/2002 - PL n° 7.254/2002 - PL n°
7.389/2002 - PL n° 7.412/2002 - PL n° 6.787/2002
- IND nO 3.235/2002 - IND nO 3720/2002 - PEC nO
552/2002 - PRC N° 94/2000

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Neuton Lima.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento da
INC n° 3.720/02, da PEC n° 552/02, bem
como dos PL n° 9.11/99, 2.3 52/00,
2.943/00, 3.226/00, 3.296/00, 3341/00,
3.575/00, 4.340/01, 4896/01, 4953/01,
5.272/01, 5.503/01, 5.527/01, 5.645/01,
5.890/01, 5.975/01, 6153/02, 6.211/02,
6.325/002, 6.364/02, 6.366/02, 6.787/02,
6.800/02, 6.848/02, 7.039/02, 7.254/02,
7.389/02 e 7.412/02. INDEFIRO o desarqui
vamento do PL nO 1.490/99, por não se en
contrar arquivado; do PL nO 6.363/02, em
vista de ter sido arquivado definitivamente;
assim como da INC 3235/02, em razão de
sua tramitação já se haver esgotado.
DECLARO PREJUDICADO o Requerimento
quanto aos PL n° 320/99, 1.345/99,
3.729/00, 6.290/02 e 6.365/02, bem assim
concernente ao PRC 94/00, em virtude de já
haverem sido desarquivados. Oficie-se e,
após, publique-se.

Em 21-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 194, DE 2003
(Do Deputado Dr. Hélio)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V.Exa o desarquivamento dos projetos de
lei, a seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL n° 329/1999 - PL n° 376/1999 - PL n°
571/1999 - PL n° 635/1999 - PL n° 695/1999 - PL
nO 784/1999 - PL nO 800/1999 - PL n° 941/1999 
PL nO 1.067/1999 - PL nO 1.111/1999 - PL n°
1.287/1999 - PL n° 1.304/1999 - PL n° 1.378/1999
- PL n° 1.393/1999 - PL n° 1.559/1999 - PL nO
1.560/1999 - PL n° 1.628/1999 - PL nO 1.717/1999
- PL n° 1.751/1999 - PL n° 1.794/1999 - PL n°
1.833/1999 - PL n° 1.863/1999 - PL n° 1.907/1999
- PL n° 1.971/1999 - PL nO 2.149/1999 - PL n°

2.198/1999 - PL n° 2.327/2000 - PL n° 2.353/2000
- PL n° 2.381/2000 - PL n° 2.705/2000 - PL n°
3.129/2000 - PL n° 3.249/2000 - PL n° 3.343/2000
- PL n° 3.735/2000 - PL n° 3.781/2000 - PL n°
2.213/1999 - PL n° 4.239/2001 - PL nO 4.424/2001
- PL n° 4.570/2001 - PL n° 4.659/2001 - PL n°
4.782/2001 - PL n° 4.868/2001 - PL n° 4.948/2001
- PL n° 5.154/2001 - PL n° 5.319/2001 - PL n°
5.424/2001 - PL n° 5.518/2001 - PL n° 5.545/2001
- PL n° 5.894/2001 - PL n° 6.394/2002 - PL n°
6.512/2002 - PL n° 6.88412002 - PL n° 6.929/2002
- PL n° 7.406/2002 - PL n° 7.417/2002.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro 2003. - De
putado Dr.Hélio, DEPUTADO FEDERAL, PDT/SP.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
dos PL n° 329/99, 376/99, 571/99, 635/99,
941/99, 1067/99, 1304/99, 1378/99,
1559/99, 1628/99, 1751/99, 1863/99,
1907/99, 1971/99, 2149/99, 2198/99,
2327/00, 2381/00, 2705/00, 3129/00,
3249/00, 3343/00, 3735/00, 3781/00,
4659/01, 4782/01, 4868/01, 4948/01,
5154/01, 5319/01, 5545/01, 6512/02,
6884/02, 6929/02, 7406/02 e 7417/02.
INDEFIRO o desarquivamento do PL n°
4424/01, por não se encontrar arquivado; do
PL 2213/99, em vista de haver sido devolvi
do ao autor; bem como dos PLs 695/99,
784/99,1393/99,1560/99,1717/99,1794/99
e 2353/00, em razão de haverem sido arqui
vados definitivamente. DECLARO
PREJUDICADO o Requerimento quanto
aos PL n° 800/99, 1111/99, 1287/99,
1833/99, 4239/01, 4570/01, 5424/01,
5518/01, 5894/01 e 6394/02, em virtude de
já haverem sido desarquivados. Oficie-se e,
após, publique-se.

EM 19-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 219, DE 2003
(Do Sr. Deputado Ricarte de Freitas)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos
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projetos de lei, a seguir relacionados, que são de
minha autoria:

PL nO 5395/2001 (Dispõe sobre segurança so
bre transporte coletivo) - PL n° 7161/2002 (Altera a
legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador) 
PEC n° 579/2002 (Dispõe sobre demarcação de ter
ras indígenas)

Plenário da Cãmara , 19 de fevereiro de 2003. 
Deputado Ricarte de Freitas.

"Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento do
PL. n° 5.395/01 e da PEC 579/02. Declaro
Prejudicado o presente Requerimento quan
to ao PL 7.161/02, em virtude de a matéria
já se encontrar desarquivada. Oficie-se ao
Requerente e, após, publique-se."

Em 27-03-2003. - João Paulo Cu
nha,Presidente.

REQUERIMENTO N° 242, DE 2003
(Do Senhor Deputado Nilson Pinto - PSDB/PA)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art.1 05, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Cãmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento das seguin
tes proposições, a seguir relacionadas:

• PEC 286/2000;

• PL 1427/1999;

• PL 1629/1999;

• PL 1814/1999;

• PL 272812000

• PL 6900/2002

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2002. 
Deputado Nilson Pinto.

"Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PLs 1.814/99 e
6.900/02, bem como da PEC 286/00. Indefi
ro o desarquivamento do PL 1.427/99, por
quanto a proposição não foi arquivada; do
PL. 2.728/00, por ter sido arquivado definiti
vamente. Declaro Prejudicado o presente

Requerimento quanto ao PL 1.629/99, em
virtude de a proposição já se encontrar de
sarquivada. Oficie-se ao Requerente e,
após, publique-se."

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

REQUERIMENTO N° 255, DE 2003
(Do Senhor Deputado Alberto Goldman)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Cãmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
seguintes proposições, a seguir relacionadas:

• PL 694/1995

• PL 139/1999

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2003. 
Deputado Alberto Goldman.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento do
PL 139/99. DECLARO PREJUDICADO o
Requerimento quanto ao PL 694/95, em vir
tude de já haver sido desarquivado. Ofi
cie-se e, após, publique-se. Em 21-3-2003.
- João Paulo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N° 292, DE 2003
(Do Senhor Deputado Osvaldo Biolchi)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos
projetos de lei, a seguir relacionados, que são de
minha autoria: PL n° 450/1995, PL n° 986/1999, PL
n° 1.305/1995, PL n° 1.418/1996, PL nO 1.429/1999,
PL n° 2.271/1999, PL n° 2.578/1996, PL n°
2.979/1997, PL n° 2.988/1997, PL n° 3.011/2000 ,
PL nO 3.448/2000, PL n° 3.612/1997, e PL nO
3.61311997.
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Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2003. - PL n° 5.883/2001 - INC n° 3.296/2002 PRL n°
Deputado Osvaldo Biolchi. 11.040/1999 - PRL n01 /PDC n° 516/2000

REQUERIMENTO

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

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 105, parágrafo único, do
Regimento Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa o desarquivamento dos projetos de lei, a seguir
relacionados, de minha autoria:

PL n° 450/95 / PL 3.448/2000 - PL n° 3.612/97
- PL n° 1.305/95 / PL 3.613/97 - PL n° 1.418/96 
PL n° 1.429/99 - PL n° 2.271/99 - PL n° 2.578/96 
PL n° 2.979/97 - PL n° 2.988/97 - PL n° 3.011/2000.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2003. 
Deputado Osvaldo Biolchi.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único do RICO, o desarquivamento
dos PLs. nOs 450/95, 1305/95, 1.418/96,
1.429/99,3.011/00 e 3.448/00. Indefiro o de
sarquivamento dos PLs. nOs 2.988/97,
3.612/97 e 3.613/97, por terem sido arquiva
dos definitivamente; do PL. n° 986/99, por
nos ter sido arquivado; e do PL. n° 2.271/99,
por ter sido retirado pelo autor. Prejudico em
relação aos PLs. nOs 2.578/96 e 2.979/97,
por já terem sido desarquivados. Oficie-se
ao requerente e, após, publique-se.

Em 21-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 302, DE 2003
(Do Sr. Iris Simões)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, § único, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa

o desarquivamento dos projetos de lei, a seguir rela
cionados, que são de minha autoria:

PL nO 2.647/2000 - PL n° 3.043/2000 - REO
n08/2001 - SBT n° 13.398/2000 - PRL n°
13.398/2000 - PL n° 3.911/2000 PLP n° 170/2000
REO n° 5/2001 PL n° 4.826/2001 - REO n° 9/2001

Sala das Sessões, 19 de Fevereiro de 2003. 
Iris Simões, Deputado Federal PTB/PR.

Defiro, nos termos do art. 105, § úni
co, do RICO, o desarquivamento dos PL nOs
2.647/00 e 4.826/01. Indefiro, porém, o de
sarquivamento do PL n° 5.883/01, por não
se encontrar arquivado; dos REO nOs 5/01,
8/01 e 9/01, em vista de se tratar de matéria
sujeita à apreciação das Comissões; da INC
n° 3.296/02, em razão de sua tramitação já
se haver esgotado; do PLP n° 170/00, bem
como dos PL n° 3.043/00 e 3.911/00, por
haverem sido arquivados definitivamente;
dos PRL nOs 11.040/99, 1/PDC 5.16/00 e
1-3398/00 (sic), assim como do SBT-1 n°
3.398/00 (sic), em face de se cuidar de pro
posições acessórias. Oficie-se e, após, pu
blique-se.

Em 27 de março de 2003 - João Pau
lo Cunha Presidente.

REQUERIMENTO W 303, DE 2003
(Da S~ Teima de Souza)

Requer desarquivamento do requeri
mento de sessão solene em homenagem
aos 90 anos do Santos Futebol Clube.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa
, de acordo com os termos

regimentais, o desarquivamento do requerimento de
sessão solene em homenagem aos 90 anos do
Santos Futebol Clube, para o dia 2 de abril de 2003.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003 
Deputada Teima de Souza PT/SP

Defiro o desarquivamento (RICO, art.
105, § único). Publique-se.

Em 27 de março de 2003. - João Paulo
Cunha Presidente.

REQUERIMENTO N° 384, DE 2003
(Do Sr. Deputado Rommel Feijó)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 105, § único, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exa

o desarquivamento do Projeto de Lei nO 4.897/2001,
de minha autoria.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - De
putado Rommel Feijó Deputado Federal PSDB/CE.

Defiro o desarquivamento (RICO, art.
105, § único). Publique-se.

Em 27 de março de 2003 - João Pau
lo Cunha Presidente.

REQUERIMENTO N° 387, DE 2003
(Do Sr. Jairo Carneiro)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa o desarquivamento do Projeto de Lei
n° 6.684/2002 "que amplia o rol de profissionais que
podem dirigir estabelecimento penitenciário, incluin
do o graduado em Administração e Medicina ou Ofi
ciai da Polícia Militar oriundo de Academia de Polí
cia Militar, de minha autoria.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. 
Deputado Jairo Carneiro.

Defiro o desarquivamento (RICO., art.
105, parágrafo único). Publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO W 390, DE 2003
(Do Senhor Deputado Gilberto Kassab)

"Requer o desarquivamento de pro
posições."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro à Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições a seguir relacionadas:

• PEC n° 175/1999

• PEC n° 177/1999

• PL n° 1.621/1999

• PL n° 2.440/2000

• PL nO 2.779/2000

• PL n° 4.754/2001

• PL n° 5.056/2001

• PL n° 5.058/2001

• INC. n° 2.523/2001

• PECo n° 560/2002

• PECo nO 176/1999

• PL n° 867/1999

• PL n° 1.952/1999

• PL n° 2.494/2000

.PL n° 3.571/2000

• PL n° 5.055/2001

• PL n° 5.057/2001

• PL n° 5.793/2001

• REC. n° 240/2002

• SBT -1 CCTI > PL n° 6162/2002.

Sala de Sessões, 11 de março de 2003. - De
putado Gilberto Kassab.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das PECs. nOs 175/99, 176/99, 177/99 e
560/02, dos PLs. nOs 867/99, 1.621/99,
1.952/99, 2.440/00, 357 1/00, 4.754/01,
5.055/01, 5.056/01, 5.057/01 e 5.058/01,
bem como do REC. n° 240/02. INDEFIRO o
desarquivamento dos PLs. nOs 2.494/00 e
2.779/00, por haverem sido arquivados defi
nitivamente; do SBT-1 CCTI (PL n°
6.162/02), em vista de se tratar de proposi
ção acessória; assim como da INC. n°
2523/01, em razão de sua tramitação já se
haver esgotado. DECLARO PREJUDICADO
o Requerimento quanto ao PL n° 5.793/01,
em virtude de já haver sido desarquivado.
Oficie-se e, após, publique-se.

Em, 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 392, DE 2003
(Do Sr. Deputado Helenildo Ribeiro)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa o desarquivamento das seguintes
proposições, a seguir relacionadas:
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• PECo n° 59/1999;

• PL n° 4.524/2001 ; e

• PL. n° 5.515/2001.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. 
Deputado Helenildo Ribeiro, PSDB/AL.

Defiro o desarquivamento (RICD, art.
105, parágrafo único). Publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 400, DE 2003
(Do Senhor Deputado Cézar Augusto Schirmer)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa o desarquivamento das seguintes
proposições, a seguir relacionadas:

·PL n° 3437/2000

·PL n° 3438/2000

·PL n° 3439/2000

·PLn° 4412/2001

·PLn° 4413/2001

·PLn° 4414/2001

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2003. 
Deputado Cézar Augusto Schirmer.

"Defiro o desarquivamento das se
guintes proposições: PLs nOs 3.438/00,
3.439/00, 4.413/01 e 4.414/01. INDEFIRO
quanto ao PL n° 4.412/01, por não ter sido
arquivado. DECLARO PREJUDICADO o
presente requerimento quanto ao PL n°
3.437/00, em virtude de a matéria já se en
contrar desarquivada. Oficie-se ao Reque
rente e, após, publique-se:'

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 404, DE 2003
(Do Sr. Pedro Corrêa)

Requer o desarquivamento da PEC
192, de 2000.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro

a Vossa Excelência o desarquivamento da Proposta
de Emenda à Constituição n° 192, de 2000, da qual
sou co-autor.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputado Pedro Corrêa.

Defiro o desarquivamento (RICO, art.
105, parágrafo único). Publique-se.

Em 27 de março de 2003. - João Pau
lo Cunha, Presidente.

REQUERIMENTO N° 418, DE 2003
(Do Sr. Beto Albuquerque)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente:
Nos termos do § único do art. 105 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro o desar
quivamento das seguintes proposições:

1. PL n° 6.872, de 2002; - 2. PDC n° 1.925, de
2002.

Sala das Sessões, 13 de março de 2003. - Depu
tado Beto Albuquerque, PSB/RS.

Defiro o desarquivamento (RICO, art.
105, § único). Publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO W 419, DE 2003
(Do Sr. Enio Bacci)

Requer o desarquivamento da PEC
n° 384/2001.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência que seja desar
quivada a seguinte proposição:

• PEC n° 384/2001, cuja ementa diz: "aumentan
do 75% (setenta e cinco por cento) o limite dos gastos
municipais com a folha de pagamento da Câmara Mu
nicipal, incluídos os subsídios dos vereadores e ex
cluídos os gastos com encargo social, alterando a
Nova Constituição Federal".

Sala das Sessões, 18 de março de 2003. 
Deputado Enio Bacci.

Defiro o desarquivamento (RICD, art.
105, § único). Publique-se.

Em 27-3-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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SGM/P n° 121/03

Brasília, 31 de março de 2003.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Roberto Jefferson
Gabinete 208 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega REC

01/03 de autoria de Vossa Excelência, que "Recorre
contra a apreciação conclusiva das comissões per
manentes do Projeto de Lei n° 256, de 1991, que Re
gulamenta o disposto no inciso 111 do artigo 221 da
Constituição Federal, referente à regionalização da
programação artística, cultural e jornalística das
emissoras de rádio e IV e dá outras providência", por
não conter número mínimo de assinaturas indicado.

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

Devolva-se ao Autor, por não conter o
número mínimo de assinaturas indicado no
art. 58 § 3° c/c o art. 132 § 2° do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se
e, após, publique-se.

Em 27-3-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

RECURSO N° 1, DE 2003
(Contra apreciação conclusiva)

Recorre contra a apreciação conclu
siva das comissões permanentes do Pro
jeto de lei n° 256, de 1991, que "Regula
menta o disposto no inciso 11I do artigo
221 da Constituição Federal, referente à
regionalização da programação artística,
cultural e jornalística das emissoras de
rádio e IV e dá outras providências"

Senhor Presidente,
Com base nos artigos 58, § 3°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, apresentamos o
presente Recurso, para que o Plenário desta

Casa delibere sobre o Projeto de Lei n° 256, de
1991, que "Regulamenta o disposto no inciso 111 do ar
tigo 221 da Constituição Federal, referente à regionali
zação da programação artística, cultural e jornalística
das emissoras de rádio e TV e dá outras providências".

Justificação

A Nobre Deputada Jandira Feghali propôs Pro
jeto de Lei, autuado sob o N° 256, de 1991, no intuito
de regulamentar "o disposto no inciso 111 do artigo 221
da Constituição Federal, referente à regionalização
da programação cultural, artística e jornalística e à

produção independente nas emissoras de rádio e TV,
além de outras providências.

Apresentado em 1991 o referido Projeto de Lei
foi arquivado, em fevereiro de 1999, em consonância
com o artigo 105 do Regimento intervalo da Câmara
dos Deputados.

Ainda em atenção ao disposto no Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o PROJETO DE
Lei N° 256 foi desarquivado e encaminhado direta
mente a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, na qual o Relator designado, De
putado Marcelo Barbieri, apresentou parecer com
complementação de voto e emendas, que restou
aprovado.

Ao empós, a Presidência da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática remeteu
o Projeto De Lei N° 256 diretamente ao Senado Fede
ral, em evidente afronta ao próprio Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos é cristalino ao asseverar que "encerrada a discus
são do projeto, com emendas, a matéria irá às Comis
sões que a devam apreciar, observado o que dispõem
o art. 193, 11, e o parágrafo único do art. 121".

Portanto, ainda que já tenha sido aprovado anteri
ormente pela Comissão de Constituição e Justiça, o Pro
jeto De Lei N° 256 tem que necessariamente retomar
aquela Comissão, vez que na ú~ima votação sofreu mo
dificações, cabendo a CCJ proferír novo parecer.

Ante toda a exposição, é o presente para reque
rer sua apresentação e provimento por decisão do
Plenário da Câmara para, não dispensada a compe
tência da Comissão de Constituição e Justiça para
discussão e votação, seja a proposição enviada à
Mesa e posterior inclusão na Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Deputado Luiz Antonio Fleury PTB/SP

MENSAGEM N° 82, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
Isenção de Vistos em Passaportes Co
muns entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da Guatemala, celebrado em Brasí
lia, em 21 de outubro de 2002.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combi

nado com o art. 84, inciso VIII da Constituição Federal,
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submeto à elevada consideração de Vossas Excelênci
as, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes Co
muns entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Guatemala celebrado
em Brasília, em 21 de outubro de 2002.

Brasília, 14 de março de 2003. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM N° 73 DAI/DIM PAIN BRAS-GIAT

Brasília, 7 de março de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência, o ane

xo texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em Passa
portes Comuns entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República da Guatemala,
assinada nesta capital em 21 de outubro último.

2. A assinatura do referido Acordo reflete o inte
resse dos dois Governes em incrementar o relaciona
mento bilateral, já bastante positivo, facilitando o des
locamento de nacionais brasileiros e guatemaltecos
entre os territórios de ambos os países com vistas a
estimular o intercâmbio comercial e o fluxo turístico.

3. Com vista ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Legislativo, submeto a Vossa Excelên
cia o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Na
ciona�, juntamente com cópia do Acordo em pauta.

ACORDO SOBRE ISENÇÃO DE VISTOS EM
PASSAPORTES COMUNS ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPUBLlCA DA GUATEMALA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Guatemala
(doravante denominados "Partes"),
Desejando intensificar as relações de amizade

existentes entre ambos os países;
Com o desejo de simplificar as viagens de cida

dãos de um estado ao território do outro,
Acordam o seguinte:

ARTIGO 1

Nacionais da República Federativa do Brasil e
nacionais da República da Guatemala, titulares de
passaportes comuns válidos, poderão entrar, transi
tar e sair do território do outro estado, para fins de tu
rismo, sem a necessidade de visto.

ARTIGO 2
1. Os nacionais a que se refere o artigo anterior

poderão permanecer no território do outro estado, sem

a necessidade de visto, pelo período de até 90 (no
venta) dias corridos, contados a partir da data de en
trada.

ARTIGO 3
Os cidadãos mencionados no art. 1 do presente

Acordo poderão entrar, atravessar em trânsito e sair
do território do outro estado em todos os pontos aber
tos ao tráfego internacional de passageiros.

ARTIGO 4

A dispensa de visto introduzida pelo presente
Acordo não exime os cidadãos de ambos os Estados
da obrigação de cumprir as leis e regulamentos sobre
entrada, permanência e saída de estrangeiros no ter
ritório do Estado receptor.

ARTIGO 5

As Partes reservam-se o direito de negar a en
trada ou reduzir permanência em seu território de na
cionais do outro Estado considerados indesejáveis.

ARTIGO 6

As autoridades competentes de ambos os Esta
dos intercambiarão, por via diplomática, espécimes
dos documentos de viagem mencionados no Artigo 1
deste Acordo, com informação pormenorizada sobre
suas características e usos, 30 (trinta) dias corridos
antes da entrada em vigor deste Acordo.

ARTIGO 7
Caso haja modificação dos passaportes váli

dos, os Estados intercambiarão, por via diplomática,
espécimes de seus novos passaportes, com informa
ção pormenorizada sobre suas características e
usos, 30 (trinta) dias corridos antes de sua entrada
em circulação.

ARTIGO 8
As autoridades competentes de ambos os Esta

dos informar-se-ão mutuamente, por via diplomática,
com a mais breve antecedência, sobre qualquer mu
dança nas respectivas Leis e regulamentos sobre o
regime de entrada, permanência e saída de estrange
iros dos territórios de seus respectivos Estados.

ARTIGO 9

Cada uma das Partes poderá suspender, total ou
parcialmente, a aplicação do presente Acordo por moti
vos de segurança nacional, ordem ou saúde públicas. A
adoção de tal medida deverá ser notificada à outra Parte,
por via diplomática, com a brevidade possível.

ARTIGO 10

1. O presente Acordo entrará em vigor 30 (trinta)
dias corridos após a data em que o Governo da Repúbli-



Brasília, 14 de março de 2003

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDi

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República relati
va ao texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em Pas
saportes Comuns entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e Governo da República da Guatemala,
celebrado em Brasília, 21 de outubro de 2002.

Atenciosamente, - José Dirceu, Ministro de Esta
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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ca Federativa do Brasil comunique ao Governo da Repú- 1- resolver definitivamente sobre tratados, acor-
blica da Guatemala o cumprimento dos requisitos legais dos ou atos internacionais que acarretem encargos
internos necessários à entrada em vigor do Acordo. ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

2. O presente Acordo poderá ser emendado medi- 11- autorizar o Presidente da República a decla-
ante entendimento mútuo entre as Partes. As emendas rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es-
entrarão em vigor nos termos do parágrafo anterior. trangeiras transitem pelo território nacional ou nele

permaneçam temporariamente, ressalvados os ca-
3. Qualquer das Partes poderá denunciar o pre- sos previstos em lei complementar;

sente Acordo, por via diplomática. Em tal caso, os efe- 111 _ autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
itos do Acordo cessarão 90 (noventa) dias corridos da República a se ausentarem do País, quando a au-
após o recebimento da nota de denúncia. sência exceder a quinze dias;

Feito Brasília, 21 de outubro de 2002, em dois IV _ aprovar o estado de defesa e a intervenção
exemplares originais, nos idiomas português e espa-
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. _ federal, autorizar o estado de Sítio, ou suspender
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Pelo qualquer uma dessas medidas;
Governo da República da Guatemala, Celso Lafer, V - sustar os atos normativos do Poder Executi-
Ministro das Relações Exteriores - Gabriel Orellana vo que exorbitem do Poder regulamentar ou dos limi-
Rojas, Ministro das Relações Exteriores tes de delegação legislativa;

Aviso n° 242 - SUPARlC. Civil. VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°,150,11,153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11, 153,111. e 153, § 2°, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

,--,-,-------_._.. _, ....
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Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa
ções sobre assunto previamente determinado, impor
tando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.

* Artigo, "caput" com redação dada pela Emen
da Constitucional de Revisão n° 2, de 07/06/1994.

§ 1° Os Ministros de Estado poderão compare
cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou
a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no "caput" deste artigo,
importando em crime de responsabilidade a recusa,
ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.

§ 2° com redação dada pela Emenda Constituci
onal de Revisão n° 2, de 07-6-1994.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11- exercer, com o auxilio dos Ministros de Esta

do, a direção superior da administração federal;
111- iniciar o processo legislativo, na forma e nos

casos previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as

leis, bem como expedir decretos e regulamentos para
sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor, mediante decreto, sobre:
* Inciso VI, "caput" com redação dada pela

Emenda Constitucional n° 32, de 11/09/2001.
a) organização e o funcionamento da adminis

tração federal, quando não implicar aumento de des
pesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

* Alínea 'W'a crescida pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

b) extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos;

* Alínea 't}' acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

VII- manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais, sujeitos a referindo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de
sitio;

X - decretar e executar a intervenção federal;
XI - remeter mensagem e plano de governo ao

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses
são legislativa, expondo a situação do País e solici
tando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com au
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII - exercer o comando supremo das Forças
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-ge
nerais e nomeá-los para os cargos que lhes são priva
tivos;

* Inciso XIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 23, de 02-9-1999.

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Fe
deral, os Ministros do "supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores, os Governadores de Terri
tórios, o Procurador-Geral da República, o presidente
e os diretores do Banco Central e outros servidores,
quando determinado em lei;

XV - nomear, observado o disposto no art.73,
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previs
tos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII- nomear membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art.89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da Repú
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão es
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou re
ferendado por ele, quando ocorrida no intervalo das
sessões legislativa, e, nas mesmas condições, decre
tar, total ou parcialmente. a mobilização nacional:

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o refe
rendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções hono
rificas;

XXII- permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
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e as propostas de orçamento previstos nesta Consti
tuição:

XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Na
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício
anterior;

XXV - prover e extinguir os cargos públicos fe
derais, na forma da lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de
lei, nos termos do art.62;

XXVII - exercer outras atribuições previstas
nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado,
ao Procurador Geral da República ou ao Advogado
Geral da União, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

SEÇÃO 111
Da Responsabilidade do Presidente da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

11- o livre exercício do Poder Legislativo, do Po
der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;

111 - o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais:

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;

VI- a lei orçamentária;

VII- o cumprimento das leis e das decisões judi
ciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos
em lei especial, que estabelecerá as normas de pro
cesso e julgamento.

MENSAGEM N° 88, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congres
so Nacional o texto do Ajuste Complemen
tar ao Acordo Básico de Cooperação Téc
nica, Científica e Tecnológica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Dominicana para
Implementação do Projeto Manejo da Ba-

cia do Rio Yaque no Norte: Parques Flores
tais, Ecoturismo, Educação Ambiental e
Investigação Hidrológica, celebrado em 11
de novembro de 2002.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral. submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do ajuste Complementar ao Acordo Bási
co de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Dominicana para Implementa
ção do Projeto Manejo da Bacia do Rio Yaque no Nor
te: Parques Florestais, Ecoturismo, Educação Ambi
entai e Investigação Hidrológica, celebrado em 11 de
novembro de 2002.

Brasília, 20 de março de 2003. - Luiz Inacio
Lula da Silva

EM N° 00076 DAI/ABC PAIN-BRAS- RDOM

Brasília, 7 de março de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência o anexo texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Dominicana para Implementação do Projeto Ma
nejo da Bacia do Rio Yaque do Norte: Parques Flores
tais, Ecoturismo, Educação Ambiental e Investigação
Hidrológica", firmado em 11 de novembro de 2002.

2. A assinatura desse instrumento atende à dis
posição de ambos os Governos em desenvolver a co
operação técnica na área de recursos hídricos.

3. Reconhecendo que o intercâmbio entre o Bra
sil e a República Dominicana situa-se aquém de suas
possibilidades, os dois Governos convieram, no docu
mento supra mencionado, em fomentar a cooperação
técnica no domínio acima referido, entre instituições
do setor público e privado, assim como em organiza
ções não governamentais de ambos os países. Para
tanto será constituída uma comissão intergoverna
mental que, reunindo-se periodicamente, assegure a
implementação do Ajuste.

4. Em vista do exposto, submeto a Vossa Exce
lência o anexo de Mensagem para que, se assim hou-

,----------_.-_.,... ,..,. ,
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ver por bem, o encaminhe ao Poder Legislativo, para
exame e eventual aprovação.

Respeitosamente,

AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO BÁSICO
DE COOPERACÃO TÉCNICA. CIENTíFICA

E TECNOLÓGICA ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DOMINICANA
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO MANEJO
DA BACIA DO RIO YAOUE DO NORTE: PARQUES

FLORESTAIS. ECOTURIS~O, EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E INVESTIGAÇAO HIDROLOGICA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Dominicana (doravan

te denominados "Partes Contratantes"),
Considerando:
Que suas relações de cooperação têm sido for

talecidas e amparadas pelo Acordo Básico de Coope
ração Técnica, Científica e Tecnológica entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Dominicana, assinado em 8 de fevereiro
de 1985, em São Domingos;

Que a cooperação técnica na área de meio am
biente reveste-se de especial interesse para as Par
tes Contratantes, com base no mútuo benefício e reci
procidade;

Que o Projeto Manejo da Bacia do Rio Yaque do
Norte: Parques Florestais, Ecoturismo, Educação Ambi
entai e Investigação Hidrológica representa importante
meio de elevação da qualidade de vida dos habitantes da
Bacia do Rio Yaque do Norte a partir do fortalecimento do
manejo ambiental da referida Bacia;

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

1. O presente Ajuste Complementar visa a im
p�ementaçãodo Projeto Manejo da Bacia do Rio Ya
que do Norte: Parques Florestais, Ecoturismo,

Educação Ambiental e Investigação Hidrológica.
2. O mencionado projeto tem como objetivo apo

iar a elaboração do planejamento estratégico nas áre-
as de manejo de meio ambiente e recursos naturais,
organização e monitoramento de unidades de con
servação da Bacia do Rio Yaque do Norte.

ARTIGO"

1. O Governo da República Federativa do Brasil
designa:

a) a Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exteriores
(ABC/MRE) como responsável pela coorde-

nação, acompanhamento e avaliação das
ações decorrentes do presente Ajuste Com
plementar; e

b) o Instituto Florestal da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado de São Paulo
como responsável pela execução das ações
decorrentes do presente Ajuste Comple
mentar.

2. O Governo da República Dominicana designa:

a) o Secretariado Técnico da Presi
dência (STP) como responsável pela coor
denação das ações decorrentes do presente
Ajuste Complementar, e a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Natu
rais como coordenadora setorial; e

b) o Instituto Nacional de Recursos Hí
dricos (INDRHI), o "Ayuntamiento Municipal
de Santiago de los Caballeros" e "Associación
para el Desarollo, Inc. (APEDI)" como respon
sáveis pela execução das ações decorrentes
do presente Ajuste Complementar.

ARTIGO 111

1. Cabe ao Governo brasileiro:

a) enviar técnicos para realizar visitas
de avaliação na região da Bacia do Rio Ya
que do Norte, com técnicos dominicanos;

b) enviar técnicos para prestar asses
soria à República Dominicana, nas áreas de
manejo ambiental, recursos hídricos, ecotu
rismo, educação ambiental e manejo de uni
dades de conservação;

c) enviar documentação, publicações e
outros materiais de interesse das Partes
Contratantes;

d) apoiar a realização de treinamento
de técnicos dominicanos no Brasil, nas áre
as de manejo de unidades de conservação,
ecoturismo, educação ambiental, refloresta
mento, hidrologia e recuperação de áreas
degradadas;

e) disponibilizar a infra-estrutura para a
realização dos treinamentos no Brasil;

f) enviar documentação, publicações e
outros materiais de interesse das Partes
Contratantes; e

g) acompanhar e avaliar o desenvolvi
mento do projeto.

2. Cabe ao Governo dominicano:



Em 20 de março de 2.003

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto co Ajuste Comple

mentar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica.
Científica e Tecnológica entre o Governo da Re

pública Federativa do Brasil e o Governo da

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

ARTIGO X
Para as questões não previstas neste Ajuste

Complementar, aplicar-se-ão as disposições do Acor
do Básico de Cooperação Técnica, Científica e Tec
nológica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Dominicana, assina
do 8 de fevereiro de 1985, em São Domingos.

Feito em São Domingos, 11 de novembro de
2002, em dois exemplares originais, em português e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos.
- Pelo Governo da República Federativa do Brasil,
Pelo Governo da República Dominicana, Marcos Cé
sar Meira Naslausky, Diretor-Geral da ABC - Rafael
Calderon, Ministro Técnico da Presidência da Repú
blica.

Aviso n° 253 - SUPAR C. Civil

ARTIGO VIII
As Partes Contratantes poderão, de comum

acordo e por troca de Notas Diplomáticas, emendar o
presente Ajuste Complementar. As emendas entrarão
em vigor nos termos do Artigo VII.

ARTIGO IX
A denúncia do presente Ajuste Complementar

não afetará atividades que se encontrem em execu
ção no âmbito do projeto em questão, salvo quando
as Partes Contratantes estabelecerem o contrário.

ARTIGO V

1. As instituições executoras mencionadas no
Artigo 11 elaborarão relatórios semestrais sobre os re
sultados obtidos no projeto desenvolvido no âmbito
deste Ajuste Complementar, os quais serão apresen
tados aos órgãos coordenadores para seu acompa
nhamento.

2. Os documentos elaborados e resultantes das
atividades desenvolvidas no contexto do projeto a
que se refere o presente Ajuste Complementar serão
de propriedade conjunta das Partes Contratantes. A
versão oficial dos documentos de trabalho será elabo
rada no idioma do país de origem do trabalho. Em
caso de publicação dos referidos documentos, deve
rão as Partes Contratantes ser expressamente con
sultadas, cientificadas e mencionadas no corpo do
documento objeto de publicação.

ARTIGO VI
Todas as atividades mencionadas neste Ajuste

Complementar estarão sujeitas às leis e regulamen-

ARTIGO IV

Os custos para a implementação das atividades
mencionadas no Artigo 111 do presente Ajuste Com
plementar serão especificados no plano de trabalho
do projeto.
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a) designar a equipe gestora do proje- tos em vigor na República Federativa do Brasil e na
to e técnicos para acompanhar os trabalhos República Dominicana.

dos especialistas brasileiros; ARTIGO VII
b) designar os técnicos dominicanos O presente Ajuste Complementar entrará em vi-

que participarão dos treinamentos no Brasil, gor na data da última notificação em que uma das
nas áreas de manejo de unidades de con- Partes Contratantes informe a outra do cumprimento

das formalidades internas necessárias à sua aprova-
servação, ecoturismo, educação ambiental, ção e terá vigência de 30 (trinta) meses, a menos que
reflorestamento, hidrologia e recuperação uma das Partes Contratantes comunique à outra, por
de áreas degradadas; Nota Diplomática, sua decisão de denunciá-lo. A de-

c) implantar o projeto na Bacia do Rio núncia surtirá efeito 30 (trinta) dias após o recebimen-
Vaque do Norte; to da notificação.

d) colocar à disposição do projeto as
instalações e infra-estrutura adequadas à
execução de suas atividades;

e) prestar aos técnicos enviados pelo
Governo da República Federativa do Brasil
apoio durante a execução das tarefas que
lhes forem confiadas, colocando à disposi
ção todas as informações necessárias à
execução do projeto;

f) enviar documentação, publicações e
outros materiais de interesse das Partes
Contratantes; e

g) acompanhar e avaliar o desenvolvi
mento do projeto.

.., .. , " ,....•" -.-.._._------------
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República Dominicana para Implementação do Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
Projeto Manejo da Bacia do Rio Yaque no Norte: nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,

Parques Florestais, Ecoturismo, Educação José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Fe-
Ambiental e Investigação Hidrológica, celebrado em deral, promulgo a seguinte
11 de novembro de 2002.

Atenciosamente. - José Dirceu, Ministro de Esta- DECRETO LEGISLATIVO N° 33, DE 1976
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. E da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacional que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

CAPíTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

VII - manter relações com Estados estrangeiros
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII- celebrar tratados, convenções e atos interna
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

Aprova o texto do Convenio de Coo
peração Turística. Entre a Republica Fe
derativa do Brasil e a Republica do Peru.

Art. 10
- É aprovado o texto do Convênio de

Cooperação Turística entre a República Federativa
do Brasil e a República do Peru, assinado em Lima,
a 7 de novembro de 1975.

Art. 20 Este decreto legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de maio de 1976. _ José de
Magalhães Pinto, Presidente.

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TURíSTICA
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E A REPÚBLICA DO PERU

Os Governos da República Federativa do Brasil
e da República do Peru,

Considerando os tradicionais vínculos de ami
zade que unem ambos os países;

Com o objetivo de incrementar as relações entre
seus povos, particularmente no tocante ao turismo,

E atendendo às recomendações da 11 Reunião
da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de

Cooperação Econômica e Técnica, realizada
em Brasília de 26 a 28 de agosto de 1974,

Concordam em celebrar um convênio de coope
ração turística nos seguintes termos:

ARTIGO I

Os governos do Brasil e do Peru se coordenarão
estreitamente, através de seus órgãos oficiais de tu
rismo, para obter a concessão das máximas facilida
des a fim de incrementar as correntes turísticas entre
ambos os países.

ARTIGO 11

Ambos os países poderão assessorar-se reci
procamente na preparação e realização de campa
nhas de publicidade e promoção turísticas.

ARTIGO 111
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil e do Peru

coordenarão a elaboração e promoção de circuitos
turísticos brasileiro-peruanos, para serem oferecidos
às correntes turísticas que visitem o Brasil e o Peru.



10458 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

ARTIGO IV
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil e do Peru

coordenarão a realização de campanhas de promo
ção conjuntas, com o propósito de criar e atrair novas
correntes turísticas para os dois países.

ARTIGO V
Ambos os governos, através de seus órgãos de

aeronáutica civil que regulam a política de transporte
aéreo comercial, com o objetivo de desenvolver um
maior intercâmbio turístico, propiciarão, no momento
oportuno, o estudo para estabelecer, dentro de uma
política tarifária de interesse para ambos os países,
tarifas promocionais nas rotas aéreas entre o Brasil e
o Peru que sejam operadas por empresas aéreas de
bandeira brasileira ou peruana.

ARTIGO VI
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil e do Peru

poderão solicitar ao setor privado, empresas
públicas e qualquer outro tipo de empresa, dedi

cadas à atividade turística, em seu respectivo país,
que colaborem e participem na promoção de progra
mas turísticos para ambos os países.

ARTIGO VII
Os órgãos oficiais de turismo do Brasil e do Peru

estudarão as possibilidades de cooperação bilateral
com vistas ao desenvolvimento pleno das áreas de in
teresse turístico comuns a ambos os países.

ARTIGO VIII
Ambos os governos, através de seus órgãos ofi

ciais de turismo, intercambiarão informações sobre
planos de desenvolvimento turístico, política de pro
moção turística e estatística turística, a fim de contri
buir para maior desenvolvimento do setor de turismo
em seus respectivos países.

ARTIGO IX
Os governos do Brasil e do Peru intercambiarão

informações sobre planos de ensino no - .âmbito do tu
rismo' com o fim de aperfeiçoar a formação de técnicos
e pessoal especializado, para tratar de obter o eventual
reconhecimento dos programas e cursos de formação
turística e, segundo o caso, conceder validade aos títu
los obtidos nestes cursos em um outro pais.

ARTIGO X
Os governos do Brasil e do Peru, dentro do Pro

grama de Cooperação Técnica entre ambos os paí
ses' coordenarão e promoverão, de acordo com as
necessidades e possibilidades de cada país, a reali
zação de programas destinados a intercambiar técni
cos nos diversos campos da atividade turística, para
que desfrutem de períodos curtos de treinamento em
órgãos públicos ou privados de ambos os países, a
fim de melhorar a qualificação de recursos humanos
do setor de turístico de cada pais

ARTIGO XI
Os governos do Brasil e do Peru, através de

seus órgãos oficiais de turismo, promoverão a realiza
ção de reuniões técnicas para o cumprimento do pre
sente convênio.

ARTIGO XII
Este convênio terá duração indefinida, mas

qualquer dos dois países poderá denunciá-lo, medi
ante prévio aviso ao outro país, com seis meses de
antecedência.

ARTIGO XIII
Cada uma das partes contratantes notificará a

outra da conclusão das necessárias à entrada em vi
gor do presente convênio, o qual terá vigência a partir
da data da última dessas notificações.

Feito na cidade de Lima, aos 7 dias do mês de
novembro de 1975, em dois exemplares, nas línguas
portuguesa e espanhola, ambos Igualmente autênti
cos. - Pelo Governo da República Federativa do Bra
sil: Antônio F. Azeredo da Silveira, Pelo Governo da
República do Peru: Miguel Angel de La Flor Valle.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 6, DE 2003

(Do Sr. Maurício Rands)

Altera os arts. 28, 29, 77 e 82 da
Constituição Federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estabelecer coincidên
cia dos mandatos federais, estaduais e
municipais e fixar em 6 de janeiro as da
tas de posse do Presidente da República,
dos Governadores dos Estados e dos
Prefeitos Municipais.

(Apense-se a Pec na 211/1995)

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. 10 O art. 28 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.28. A eleição do Governador, do
Vice-Governador de Estado e dos Deputa
dos Estaduais, para mandato de quatro
anos, realizar-se-á no terceiro domingo de
setembro, em primeiro turno, e, quando
houver segundo turno, no caso dos dois
primeiros cargos, no primeiro domingo de
outubro, do ano anterior ao do término do
mandato dos sucedidos, com as respecti
vas posses ocorrendo em 6 de janeiro do
ano subseqüente, observado, quanto ao
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mais, o disposto no art. 77 desta Constitui
ção. " (NR)

Art. 2° Os incisos 11 e 111 do art. 29 da
Constituição Federal passam a vigorar com
as seguintes redações:

"Art.29" .
"11 - eleição do Prefeito, do Vice-Prefei

to e dos Vereadores realizada no dia primei
ro domingo de novembro, em primeiro turno,
e, quando houver segundo turno, no caso
dos dois primeiros cargos, no terceiro do
mingo de novembro do ano anterior ao do
término do mandato dos sucedidos."

"111 - posse do Prefeito, do Vice-Prefei
to e dos Vereadores no dia 6 de janeiro do
ano subseqüente ao da eleição." (NR)

Art. 3° Os arts. 77 e 82 da Constituição
Federal passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art. 77. A eleição do Presidente da Re
pública, do Vice-Presidente, dos Senadores e
dos Deputados Federais realizar-se-á, simulta
neamente, no primeiro domingo de agosto, em
primeiro turno, e, quando houver segundo tur
no, no caso dos dois primeiros cargos, no ter
ceiro domingo de agosto, do ano anterior ao
do término do mandato dos sucedidos." (NR)

"Art. 82 O mandato do Presidente da Re
pública é de quatro anos e terá início em 06 de
janeiro do ano seguinte ao da sua eleição." (NR)

Art. 4° O Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias passa a vigorar acres
cido do seguinte art.

"Art. 90. Para que haja coincidência
dos mandatos federais, estaduais e munici
pais, os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereado
res eleitos em 2004 cumprirão um mandato
de seis anos."

"Parágrafo único. As datas das elei
ções municipais previstas no inciso 11 do art.
29 da Constituição Federal somente serão
observadas a partir das eleições de 2010."
(NR)

Art. 5° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data da sua publicação.

Justificação

O atual calendário eleitoral brasileiro apresenta
inconvenientes que inibem o fortalecimento da repre
sentatividade dos eleitos e criam embaraços para o
andamento da administração pública. Além disso, os
inconvenientes que a seguir serão analisados trazem
a desvantagem adicional de tornar excessivamente
onerosas as eleições no Brasil.

A cada dois anos o país vai às urnas. Numa elei
ção, para escolher presidente, governador, senador,
deputado federal e deputado estadual, o eleitor é cha
mado para escolher até seis representantes. Em ou
tra, escolhem-se os mandatários municipais. Na pri
meira, misturam-se numa única data a eleição federal
e a estadual, com o debate simultâneo de questões
referentes a distintas esferas pouco contribuindo para
o aprofundamento e o c1areamento das propostas.
Corre-se o risco da banalização do voto.

Não é novidade a constatação de que o ano
eleitoral significa uma diminuição do ritmo de ativi
dade das administrações públicas. No período
pré-eleitoral muito da energia dos ocupantes de
cargos executivos, em vários escalões, é despen
dido nas atividades de campanha eleitoral. A pró
pria legislação, corretamente, inibe admissão de
pessoal, inaugurações e outras atividades admi
nistrativas que possam ser interpretadas como
uso da máquina governamental para fins eleitorais.
No período pós-eleitoral, muitas vezes o reequili
bro político emergente da manifestação do eleito
rado implica em reacomodação dos quadros da
administração, mesmo naquelas esferas que não
tiveram participação direta no pleito. Estas recom
posições implicam em mais um componente para a
diminuição de ritmo dos programas governamenta
is, vez que as novas equipes levam algum tempo
para se afinar com a máquina burocrática. O resul
tado de tudo isso é que a população é prejudicada
a cada dois anos com a diminuição do ritmo da ad
ministração pública e com a descontinuidade de al
guns programas. Sobretudo aquela mais necessi
tada que depende dos serviços públicos de educa
ção, saúde, habitação, pavimentação, saneamen
to e outros.

Um outro inconveniente do atual sistema é o
elevado custo dos processos eleitorais realizados
a cada dois anos. Gasta-se com a Justiça Eleitoral
e com as candidaturas. Em ambos os casos tais
custos, em última instância, são suportados pelo
povo, as organizações econômicas e pela socieda
de civil em geral.

No pleito municipal de 2000, a Justiça Eleitoral
consumiu R$ 255.515.797,00 somente com gastos
adicionais às despesas ordinárias do exercício, aos
quais deve-se somar parte significativa das despesas
ordinárias daquele ano. No exercício 2000 os gastos
totais da Justiça Eleitoral chegaram a R$
2.880.645.134,00. Nas eleições de 2002, esses gas
tos específicos elevaram ao R$ 304.333.671 ,00, ten
do sido de R$ 3.851.675.048,00 a despesa total da
Justiça Eleitoral. Como se vê na tabela abaixo, onde
são demonstradas as dotações orçamentárias conce
didas à Justiça Eleitoral:
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o Icoes rçamentãrias da Justica Eleitoral
Eleicão de 2000 Eleição de 2002

Despesa total de pessoal 957.677.197,00 1.239.689.357,00
Despesa de pessoal ordinária 890.009.978,00 1.154.883.615,00
Despesa de pessoal específica com as eleições 67.667.219,00 84.805.742,00

Despesa total de custeio 369.477.936,00 534.410.115,00
Despesa de custeio ordinária 201.379.356,00 334.566.392,00
Despesa específica de custeio com as eleições 168.098.580,00 199.843.723,00

Despesa total de capital 113.170.434,00 151.738.052,00
Despesa de capital ordinária 93.420.436,00 132.053.846,00
Despesa de custeio específica com as eleições 19.749.998,00 19.684.206,00

Total de despesas específicas com as eleições 255.515.797,00 304.333.671,00
Total de despesas 2.880.645.134,00 3.851.675.048,00

Fonte: T8E

É certo que a democracia implica em custos que,
em última instância, são sobejamente compensados
pelos benefícios decorrentes da excelência do seu mé
todo de formulação de políticas públicas. Mas a partici
pação do povo não pode ser vista apenas na escolha
dos chefes dos poderes executivos e dos parlamenta
res. A democracia brasileira está a merecer uma maior
utilização de instrumentos de democracia participativa
como o plebisc~o, a iniciativa popular e o referendum. O
que, aliás, vai ser fe~o nesta legislatura com o fortaleci
mento da Comissão de Legislação Participativa. Mais
que isso, é chegada a hora de se pensar na introdução
da consulta popular para o preenchimento de determi
nados cargos públicos como acontece, por exempb,
nos Estados Unidos da América.

Nossa proposição visa enfrentar os problemas
acima apontados. A questão da confusão das eleições
simultâneas em diversas esferas é enfrentada através
da divisão dos ple~os em função de cada uma de suas
esferas. A proposta introduz a coincidência dos manda
tos federais, estaduais e municipais, mas estabelece
que cada uma das respectivas eleições seja realizada
em datas específicas. Primeiro seria disputada a elei
ção para composição dos poderes da União. Por ser a
de maior impacto para a vida nacional, onde aliás se
discutem os objetivos fundamentais do país, esta elei
ção seria realizada em primeiro lugar no ano ele~oral.

Precisamente, no primeiro e no terceiro domingo de
agosto seriam escolhidos o Presidente, o Vice-presi
dente, os Senadores e os Deputados Federais. Em se
guida, no terceiro domingo de setembro e no primeiro
domingo de outubro, seriam sufragados os Governado
res, os Vice-governadores" e os Deputados Estaduais.

E, finalmente, no primeiro domingo de novembro tercei
ro domingo de novembro, seriam eleitos os Prefe~os,

Vice-Prefeitos e Vereadores. A propaganda eleitoral e
toda a campanha seria feita por fases, em momentos
exclusivos para a União, os Estados e os Municípios. A
proposta assegura um tempo razoável para os guias
eleitorais, que passariam a ser mais homogêneos e di
vididos entre os concorrentes a um número menor de
cargos do que o atual. A influência que uma esfera tem
sobre outra seria feita do geral para o particular. Os de
bates relativos à condução do país, materializados na
escolha do Presidente, Senadores e Deputados, pode
riam repercutir nos debateste e nas escolhas relativas
aos estados e aos municípios.

As eleições passariam a ser realizadas de
quatro em quatro anos, com a coincidência se fa
zendo a partir de 2010. Para isso, os Prefeitos e
Vereadores eleitos em 2004 cumpririam um man
dato de seis anos e, em 2010, teriam mandatos re
novados no mesmo ano em que seriam renovados
os mandatos dos representantes nas esferas da
União e dos Estados. A solução evita o inconveni
ente de prorrogar mandatos, caso a opção fosse
por efetivar a coincidência já nas eleições de 2006.
Esta coincidência de mandatos teria conseqüênci
as positivas para a continuidade da administração.
No mesmo sentido, haveria mais recursos para a
realização dos serviços públicos de que necessita
a população, eis que os gastos com o processo
eleitoral do país seriam reduzidos.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2003. 
Deputado Maurício Rands.
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Ofício nO 13 /2003

Brasília, 19 de março de 2003

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que PEC 0006/03

do Sr. Deputado Maurício Rands e E OUTROS, que
"Altera os arts. 28, 29, 77 e 82 da Constituição Federal
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias para estabelecer coincidência
dos mandatos federais, estaduais e municipais e fixar
em 6 de janeiro as datas de posse doPresidente da
República, dos Governadores dos Estados e dos Pre
feitos Municipais", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

175 assinaturas confirmadas;
12 assinaturas não confirmadas;
Odeputado licenciado;
25 assinaturas repetidas;
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

Ementa: A~era os arts. 28, 29, 77 e 82
da Constituição Federal e acrescenta artigo
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias para estabelecer coincidência dos
mandatos federais, estaduais e municipais e
fixar em 6 de janeiro as datas de posse do
Presidente da República, dos Governadores
dos Estados e dos Prefeitos Municipais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas: 175
Não Conferem: 12
Fora do Exercício: O
Repetidas: 25
Ilegíveis: O
Retiradas: O

Assinaturas Confirmadas

1 - Affonso Camargo (PSDB - PR)
2 - Alceste Almeida (PMDB - RR)
3 - Alex Canziani (PTB - PR)
4 - Almeida de Jesus (PL - CE)
5 - Almerinda De Carvalho (PSB - RJ)
6 - Almir Moura (PL - RJ)
7 - André De Paula (PFL - PE)

8 - André Luiz (PMDB - RJ)
9 - Antonio Cambraia (PSDB - CE)
10 - Antônio Carlos Biffi (PT - MS)
11 - Antonio Carlos Biscaia (PT - RJ)
12 - Antonio Carlos Pannunzio (PSDB - SP)
13 - Antonio Cruz (PTB - MS)
14 - Antonio Nogueira (PT - AP)
15 - Arnon Bezerra (PSDB - CE)
16 - Aroldo Cedraz (PFL - BA)
17 - Ary Vanazzi (PT - RS)
18 - Asdrubal Bentes (PMDB - PA)
19 - Assis Miguel Do Couto (PT - PR)
20 - Átila Lins (PPS - AM)
21 - Átila Lira (PSDB - PI)
22 - Augusto Nardes (PPB - RS)
23 - Babá (PT - PA)
24 - Benjamin Maranhão (PMDB - PB)
25 - Cabo Júlio (PSB - MG)
26 - Carlito Merss (PT - SC)
27 - Carlos Abicalil (PT - MT)
28 - Carlos Alberto Leréia (PSDB - GO)
29 - Carlos Mota (PL - MG)
30 - Carlos Nader (PFL - RJ)
31 - Celcita Pinheiro (PFL - MT)
32 - César Medeiros (PT - MG)
33 - Cleuber Carneiro (PFL - MG)
34 - Colombo (PT - PR)
35 - Confúcio Moura (PMDB - RO)
36 - Coriolano Sales (PFL - BA)
37 - Custódio Mattos (PSDB - MG)
38 - Daniel Almeida (PCdoB - BA)
39 - Delfim Netto (PPB - SP)
40 - Devanir Ribeiro (PT - SP)
41 - Dr. Benedito Dias (PPB - AP)
42 - Dr. Hélio (PDT - SP)
43 - Dr. Ribamar Alves (PSB - MA)
44 - Dra. Clair (PT - PR)
45 - Durval Orlato (PT - SP)
46 - Eduardo Barbosa (PSDB - MG)
47 - Eduardo Campos (PSB - PE)
48 - Eduardo Cunha (PPB - RJ)
49 - Eduardo Gomes (PSDB - TO)
50 - Eduardo Sciarra (PFL - PR)
51 - Eduardo Valverde (PT - RO)
52 - Elimar Máximo Damasceno (PRONA - SP)
53 - Eliseu Padilha (PMDB - RS)
54 - Érico Ribeiro (PPB - RS)
55 - Fátima Bezerra (PT - RN)
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56 - Fernando Diniz (PMDB - MG) 104 - Luci Choinacki (PT - SC)
57 - Fernando Ferro (PT - PE) 105 - Lúcia Braga (PMN - PB)
58 - Fernando Gabeira (PT - RJ) 106 - Luciana Genro (PT - RS)
59 - Fernando William (PSB - RJ) 107 - Luis Carlos Heinze (PPB - RS)
60 - Feu Rosa (PSDB - ES) 108 - Luiz Alberto (PT - BA)
61 - Francisca Trindade (PT - PI) 109 - Luiz Antonio Fleury (PTB - SP)
62 - Francisco Garcia (PPS - AM) 110- Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
63 - Geraldo Resende (PPS - MS) 111 - Luiz Piauhylino (PSDB - PE)
64 - Gilberto Nascimento (PSB - SP) 112 - Luiz Sérgio (PT - RJ)
65 - Gonzaga Patriota (PSB - PE) 113 - Maria Do Carmo Lara (PT - MG)
66 - Henrique Afonso (PT - AC) 114 - Mário Assad Júnior (PL - MG)
67 - Henrique Fontana (PT - RS) 115 - Maurício Rands (PT - PE)
68 - Herculano Anghinetti (PPB - MG) 116 - Medeiros (PL - SP)
69 - Iara Bernardi (PT - SP) 117 - Moisés Lipnik (PDT - RR)
70 - Ibrahim Abi - Ackel (PPB - MG) 118 - Moroni Torgan (PFL - CE)
71 - Inocêncio Oliveira (PFL - PE) 119 - Mussa Demes (PFL - PI)
72 - Iriny Lopes (PT - ES) 120 - Narciso Mendes (PPB - AC)
73 - Iris Simões (PTB - PR) 121 - Neiva Moreira (PDT - MA)
74 -Ivan Valente (PT - SP) 122 - Nelson Bornier (PSB - RJ)
75 - Jair Bolsonaro (PTB - RJ) 123 - Nelson Meurer (PPB - PR)
76 - Janete Capiberibe (PSB - AP) 124 - Nelson Trad (PTB - MS)
77 - João Alfredo (PT - CE) 125 - Neuton Lima (PTB - SP)
78 - João Batista (PFL - SP) 126 - Neyde Aparecida (PT - GO)
79 - João Caldas (PL - AL) 127 - Nilton Baiano (PPB - ES)
80 - João Campos (PSDB - GO) 128 - Orlando Desconsi (PT - RS)
81 - João Fontes (PT - SE) 129 - Orlando Fantazzini (PT - SP)
82 - João Grandão (PT - MS) 130 - Osmânio Pereira (PSDB - MG)
83 - João Magno (PT - MG) 131 - Osvaldo Biolchi (PMDB - RS)
84 - João Matos (PMDB - SC) 132 - Osvaldo Reis (PMDB - TO)
85 - João Mendes De Jesus (PDT - RJ) 133 - Pastor Francisco Olímpio (PSB - PE)
86 - Joaquim Francisco (PFL - PE) 134 - Pastor Reinaldo (PTB - RS)
87 - Jorge Bittar (pT - RJ) 135 - Paulo Bauer (PFL - SC)
88 - José Chaves (PMDB - PE) 136 - Paulo Bernardo (PT - PR)
89 - José Janene (PPB - PR) 137 - Paulo Delgado (PT - MG)
90 - José Mentor (PT - SP) 138 - Paulo Feijó (PSDB - RJ)
91 - José Múcio Monteiro (PSDB - PE) 139 - Paulo Kobayashi (PSDB - SP)
92 - José Pimentel (PT - CE) 140 - Paulo Rocha (PT - PA)
93 - José Rocha (PFL - BA) 141 - paulo rubem santiago (PT - PE)
94 - Josias Gomes (PT - BA) 142 - Pedro Chaves (PMDB - GO)
95 - Josué Bengtson (PTB - PA) 143 - Pedro Corrêa (PPB - PE)
96 - Jovair Arantes (PSDB - GO) 144 - Pedro Fernandes (pTB - MA)
97 - Júlio Delgado (PPS - MG) 145 - Philemon Rodrigues (PTB - PB)
98 - Leandro Vilela (PMDB - GO) 146 - Rafael Guerra (PSDB - MG)
99 - Leonardo Monteiro (PT - MG) 147 - Raimundo Santos (PL - PA)
100 - Leonardo Vilela (PPB - GO) 148 - Raul Jungmann (PMDB - PE)
101 - Leônidas Cristino (PPS - CE) 149 - Ricardo Fiuza (PPB - PE)
102 - Lincoln Portela (PL - MG) 150 - Roberto Balestra (PPB - GO)
103 - Lobbe Neto (PSDB - SP) 151 - Roberto Gouveia (PT - SP)
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152 - Roberto Magalhães (PSDB - PE)
153 - Roberto Pessoa (PFL - CE)
154 - Rogério Silva (PPS - MT)
155 - Romel Anizio (PPB - MG)
156 - Romeu Queiroz (PTB - MG)
157 - Ronaldo Caiado (PFL - GO)
158 - Ronaldo Dimas (PSDB - TO)
159 - Ronaldo Vasconcellos (PTB - MG)
160 - Sandes Júnior (PPB - GO)
161 - Serafim Venzon (S.PART.- SC)
162 - Severino Cavalcanti (PPB - PE)
163 - Sigmaringa Seixas (pT - DF)
164 - Suely Campos (PFL - RR)
165 - Teima de Souza (PT - SP)
166 - Valdenor Guedes (PPB - AP)
167 - Vicentinho (PT - SP)
168 - Vignatti (PT - SC)
169 - Virgílio Guimarães (PT - MG)
170 - Vittorio Medioli (PSDB - MG)
171 - Walter Feldman (PSDB - SP)
172 - Walter Pinheiro (PT - BA)
173 - Wilson Santos (PSDB - MT)
174 - Zico Bronzeado (PT - AC)
175 - Zulaiê Cobra (PSDB - SP)

Assinaturas que Não Conferem

1 - Ariosto Holanda (PSDB - CE)
2 - Carlos Santana (PT - RJ)
3 - Colbert Martins (PPS - BA)
4 - Darcísio Perondi (PMDB - RS)
5 - Eduardo Paes (PFL - RJ)
6 - Fernando Gonçalves (PTB - RJ)
7 - Gastão Vieira (PMDB - MA)
8 - Isaías Silvestre (PSB - MG)
9 - José Borba (PMDB - PR)
10- José Linhares (PPB - CE)
11 - Vieira Reis (PMDB - RJ)
12 - Zé Geraldo (PT - PA)

Assinaturas Repetidas

1 - Almerinda De Carvalho (PSB - RJ)
2 - Antonio Carlos Biscaia (PT - RJ)
3 - Ariosto Holanda (PSDB - CE)
4 - Asdrubal Bentes (PMDB - PA)
5 - Átila Lins (PPS - AM)
6 - Carlos Mota (PL - MG)
7 - Devanir Ribeiro (PT - SP)
8 - Dr. Ribamar Alves (PSB - MA)

9 - Eduardo Barbosa (PSDB - MG)
10 - Eduardo Gomes (PSDB - TO)
11 - Eduardo Valverde (PT - RO)
12 - Gilberto Nascimento (PSB - SP)
13 - Gonzaga Patriota (PSB - PE)
14 - José Pimentel (PT - CE)
15 - Nelson Bornier (PSB - RJ)
16 - Nelson Trad (PTB - MS)
17 - Osvaldo Biolchi (PMDB - RS)
18 - Osvaldo Reis (PMDB - TO)
19 - Pastor Francisco Olímpio (PSB - PE)
20 - Paulo Bauer (PFL - SC)
21 - Paulo Bernardo (PT - PR)
22 - Paulo Kobayashi (PSDB - SP)
23 - Philemon Rodrigues (PTB - PB)
24 - Roberto Balestra (PPB - GO)
25 - Walter Pinheiro (PT - BA)

PROJETO DE LEI N° 34, DE 2003
(Do Sr. Bismarck Maia)

Altera a Lei n° 8.987, de 13 de feve
reiro de 1995, vedando a cobrança de
taxa de religação nos serviços públicos
de água e esgoto.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de

1995, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7°-B:

"Art. ]o-B É vedada a cobrança de
taxa de religação nos serviços de água e
esgoto, salvo quando a interrupção da pres
tação dos serviços houver sido solicitada
pelo usuário:'

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

Justificação

Os usuários dos serviços de água e esgoto que
atrasam o pagamento de suas contas são punidos
com multas e, ainda pior, dependendo do período de
inadimplência, estão sujeitos a corte no fornecimento
dos serviços.

A cobrança de taxa de religação, quando da re
gularização dos débitos, constitui uma penalidade
adicional injustificável, uma verdadeira violência con
tra o usuário, sobretudo o de baixa renda, que, em ge-
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ral, deixa de efetuar o pagamento por absoluta falta
de condição financeira.

Entendemos que é necessário proteger o usuá
rio desses serviços essenciais, proibindo a cobrança
da taxa de religação por parte das empresas conces
sionárias, razão pela qual estamos submetendo a
presente proposição à apreciação dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003.
Deputado Bismarck Maia.

PROJETO DE LEI N° 38, DE 2003
(Do Sr. Wasny de Roure)

Dispõe sobre a paralisação de servi
ços de telecomunicações da polícia fede
ral, polícia rodoviária federal, polícia fer
roviária federal, polícias civis, polícias
militares, corpos de bombeiros militares,
hospitais públicos e postos de saúde pú
blicos.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; Segurança PÚ
blica e Combate ao Crime Organizado, Vio
lência e Narcotráfico; Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 110 da Lei 9.472, de 16 de julho de

1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
VIII:

"Art.110." .

"VIII - recusa de interconexão e parali
sação dos serviços de telecomunicações da
polícia federal, polícia rodoviária federal, polí
cia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares, corpos de bombeiros militares, hos
pitais públicos e postos de saúde públicos."

Art. 2° O art. 113 da Lei 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte pa
rágrafo único:

"Art.113." ..

"Parágrafo único. Quando a retomada
se der em razão de recusa de interconexão
ou paralisação dos serviços de telecomuni
cações da polícia federal, polícia rodoviária
federal, polícia ferroviária federal, polícias
civis, polícias militares, corpos de bombeiros
militares, hospitais públicos e postos de sa
úde públicos, a medida deverá ser decreta-

da cautelarmente, hipótese em que será
desnecessária lei autorizativa específica e
prévia indenização."

Art. 3° O art. 123 da Lei 9.472, de 16 de julho
de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3°:

"Art.123 ..
§ 3° Nos casos dos art. 110, inciso

VIII, e art. 113, parágrafo único, a devolução
do serviço será imediatamente após o ato
revocatório."

Art.4° O art. 183 da Lei 9.472, de 16 de julho de
1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°, pas
sando o parágrafo único a ser o § 1°:

"Art.183 ..
§ 2° Recusar a interconexão e parali

sar os serviços de telecomunicações da po
lícia federal, polícia rodoviária federal, polí
cia ferroviária federal, polícias civis, polícias
militares, corpos de bombeiros militares,
hospitais públicos e postos de saúde públi
cos.

Pena - reclusão de quatro a dez anos
e multa de 30.000,00 ( trinta mil reais)."

Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

No dia 5 de janeiro de 2003, o jornal "Correio
Braziliense" publicou matéria intitulada "Delegacias
Do DF Ficam Sem Telefones". A notícia aterrorizava a
população do DF, informando que 22 (vinte e duas)
delegacias do DF tiveram seus serviços telefônicos
suspensos, porque o GDF não havia pago à conces
sionária Brasil Telecom uma dívidade R$1,7 milhões.
A empresa é responsável pela telefonia fixa dos servi
ços de transmissão de dados e voz dos órgãos do po
der público local. Noticiava ainda que 800 terminais
da polícia civil seriam desligados.

O artigo 21 da Carta Política estabelece que
compete à União explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá so
bre a organização dos serviços, a criação de um ór
gão regulador e outros aspectos institucionais.

O título V da Constituição Federal descreve
como se dá a defesa do Estado e das Instituições De
mocráticas e, em seu capítulo 111, que a segurança pú
blica é exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, atra-



Dispõe sobre o "abono" seguro de
vida e dá outras providências.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; Constituição e Justiça e de Redação)

Justificação

A proposta que ora apresento, deve-se a neces
sidade de premiar as partes envolvidas, ou seja, o
próprio segurado, que durante um longo período de
sua vida, paga, rigorosamente em dia seu seguro de
vida, que só será usufruído pelos seus herdeiros e,
ao próprio mercado de seguros, como uma novidade
e um atrativo para incremento das vendas.

Tornará o segurado mais feliz com a possibilida
de de também receber o seu próprio seguro, que hoje
em dia pode ser chamado de "seguro de morte",
como a expressão mais correta.

A partir desta lei, passará a ser realmente um
seguro de vida que vai ser aproveitado pelo segurado
ainda em vida, como um espécie de prêmio pela pon
tualidade e pela perseverança, além de entender que
poderá mudar para melhor o mercado de seguros.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003.
- Deputado Enio Bacci, PDT/RS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Institui o "abono" de 50% sobre o valor

das mensalidades pagas, para todos os segurados, a
cada dez (10) anos ininterruptos de contrato, total
mente em dia com os pagamentos;

Parágrafo Único: Todos os segurados com direi
to a receber 50% de "abono" sobre o valor das men
salidades pagas de que trata o caput, terão que, obri
gatoriamente, assinar renovação do contrato por pe
ríodo igual ao anterior (dez anos).

Art. 2° Todo o segurado que recebeu o "abono" ,
e que não cumpriu o novo contrato, terá que ressarcir
a seguradora pelo dinheiro recebido, com juros, corre
ção monetária e multa prevista em lei;

Parágrafo Único: A seguradora poderá executar
o segundo contrato, a partir do 6° mês de inadimplên
cia pelo segurado.

Art. 3° O novo contrato de que trata o parágrafo
único do art. 1°, deverá estar de acordo com a lei es
pecífica e nos mesmos termos do anterior, com rea
juste de preços previstos pelo mercado de seguros;

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação;

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
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vés dos órgão da polícia federal, da polícia rodoviária PROJETO DE LEI N° 47, DE 2003
federal, da polícia ferroviária federal, das polícias ci- (Do Sr. Enio Bacci)
vis, dos polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares.

Como a preservação da ordem pública e da inco
lumidade das pessoas e do patrimônio é direito e res
ponsabilidade de todos, mas dever do Estado, que a
exercerá através dos órgãos descritos nos cinco inci
sos do artigo 144, cortar, suspender ou desligar a linha
telefônica desses órgãos é impedir o acesso da popu
lação e inclusive da prestadora aos responsáveis pela
garantia da ordem pública e da integridade das pesso
as e do patrimônio. Seria como acabar com a própria
essência e os motivos da existência do Estado.

Cortar a comunicação dos órgãos responsáveis
pela Segurança Pública é uma ameaça à vida, à saú
de, à integridade física e ao patrimônio das pessoas.

A inclusão dos hospitais e posto de saúde públi
co na proposição visa tutelar a integridade física, a
saúde e a vida da população.

A liberdade pregada pelo mercado deve ter ao
menos alguns limites, caso contrário o Estado perde
rá o próprio sentido de existir. Cortar os telefones dos
órgãos de segurança e hospitais públicos é um abuso
sem precedentes na história do país. Os serviços de
telecomunicação podem ser explorados inclusive di
retamente pela União, exatamente por ser um setor
essencial para a população.

Em caso de falta de pagamento, os serviços ci
tados nesta proposição não deverão ser cortados,
mas poderão ser cobrados judicialmente. O art. 115
da Lei 9472/97 prevê que a concessionária, quando o
contrato se tornar excessivamente oneroso, poderá
rescindi-lo amigavelmente ou judicialmente. Então,
recorrer ao Judiciário é a forma de cobrar, e não cor
tar o telefone de serviços responsáveis pela vida das
pessoas.

Tipificar a presente conduta é fundamental por
garantia da ordem pública, já que a impossibilidade
de contato da população com os órgãos responsáveis
pela segurança da população é extremamente grave.
Do ponto de vista ontológico os ilícitos não tem dife
rença. Criminalizar é uma decisão política e a presen
te proposição deve ser tipificada devido ao grau de
gravidade da conduta.

Assim, diante da premência e importância deste
projeto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Colegas para ver aprovada a presente proposição,
por ser medida de Segurança Pública.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Wasny De Roure, Deputado Federal PT/DF.
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PROJETO DE LEI N° 56, DE 2003
(Do Sr. Orlando Fantazzini)

Altera a Lei Geral de Telecomunica
ções para autorizar as prestadoras de
serviços de telecomunicações a presta
rem serviço de acesso à Internet.

Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. É acrescentado às Disposições Fina

is e Transitórias da Lei n° 9.472, de 16 de julho de
1997, artigo com a seguinte redação:

"Art. 209-A As empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações ficam au
torizadas, em caráter excepcional, a prestar
serviço de acesso à Internet."

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

Justificação

O serviço de provimento de acesso à Internet é
um serviço de valor adicionado que, segundo defini
ção constante do art. 61 da Lei Geral de Telecomuni
cações (Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997), não
constitui serviço de telecomunicações, sendo seu
provedor um usuário do serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte.

O art. 86 da mesma lei estabelece que a con
cessão para exploração de serviço de telecomunica
ções somente poderá ser outorgada a empresa cons
tituída sob as leis brasileiras, com sede e administra
ção no País, criada para explorar exclusivamente os
serviços de telecomunicações objetos da concessão.
As empresas concessionárias do serviço de telefonia
fixa comutada não podem, portanto, prestar serviço
de valor adicionado.

Com o advento das tecnologias de acesso à
Internet em banda larga, do ponto de vista técnico
não existe mais a necessidade do usuário contratar
outro provedor de acesso para se conectar à rede
mundial de computadores. No entanto, devido às su
pracitadas limitações impostas pela Lei Geral de Tele
comunicações, o contrato firmado pelo usuário com a
prestadora de serviços de telefonia fixa obriga a con
tratação de um provedor de acesso à Internet.

Nos últimos meses recebemos diversas recla
mações de usuários de serviço de acesso à Internet
em banda larga que se sentem lesados pelo fato de

serem obrigados a pagar mensalmente por um servi
ço desnecessário.

O projeto de lei que ora apresentamos pretende
eliminar essa "necessidade", alterando a Lei Geral de
Telecomunicações de forma a permitir que as conces
sionárias do serviço telefônico fixo comutado também
possam prestar serviço de acesso à Internet. Tal me
dida, que beneficia diretamente os usuários dos ser
viços de acesso à Internet em banda larga, não irá al
terar a configuração desse mercado, na medida em
que os controladores da maioria dessas empresas já
constituíram outras empresas dedicadas exclusiva
mente ao serviço de provimento de acesso à Internet,
passando a concorrer com as prestadoras de serviço
que já atuavam neste segmento.

Considerando que a medida imposta pelo projeto
de lei que ora apresentamos é relevante pelas razões
apresentadas, esperamos contar com o apoio de nos
sos Pares nesta Casa para sua célere aprovação.

Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de
2003. - Deputado Orlando Fantazzini

PROJETO DE LEI N.o 57, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Altera a redação do inciso 11 do Pa
rágrafo Terceiro do artigo sexto da Lei
8987, de 13 de fevereiro de 1995, para
considerar como descontinuidade do
serviço a interrupção do fornecimento de
água, energia elétrica e telefonia.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; Trabalho, de
Administração e Serviço Público; Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso 11 do § 3° do art. 6° da Lei n°

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 6° .
§ 3° ..
11 - por inadimplemento do usuário, ex

ceto em caso de fornecimento de água,
energia elétrica e telefonia, considerado o
interesse da coletividade. (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Esta iniciativa pretende pôr fim à suspensão do
fornecimento de energia elétrica, água e telefonia por
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inadimplemento do usuano, Ja que esses serviços,
considerados essenciais, não devem sofrer desconti
nuidade.

A população de baixa renda é a maior prejudica
da pelos cortes de energia elétrica e água, sobretudo
em caso de desemprego ou de salário em atraso.
Nessa situação, como é que alguém pode pagar as
tarifas de luz ou água em dia? Se o corte for efetuado
em uma sexta-feira, com certeza, o transtorno do
usuário e de sua família será ainda maior. É mister
uma providência sobre a matéria no sentido de ame
nizar a situação das pessoas humildes que enfrentam
sérias dificuldades para custear despesas básicas.
Trata-se de viver com dignidade.

Cumpre mencionar que a dignidade da pessoa
humana é definida como fundamento básico, nos ter
mos do art. 1°, 111, da Constrtuição Federal. E que o art.
5°, XXXII, da Lei Maior determina que "o Estado promo
verá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Éde sa
lientar que a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 ?
Código de Defesa do Consumidor (COC) é norma de
corrente desse mandamento constrtucional, considera
do cláusula pétrea da Constrtuição de 1988.

Estabelece o art. 170 da Carta Magna que a or
dem econômica tem como base os ditames da Justiça
Social, destacando-se entre seus princípios a defesa
do consumidor. Por sua vez, o art. 175 preceitua que a
prestação de serviços públicos compete ao poder pú
blico, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, na forma da
lei, e que "a lei disporá sobre a obrigação de manter
serviço adequado". Com fundamento nessa disposi
ção, editou-se a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995? Lei da Concessão do Serviço Público, que, em
seu art. 6°, dispõe, in verbis:

"Art. 6° Toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, confor
me estabelecido nesta Lei, nas normas per
tinentes e no respectivo contrato.

§ 1° Serviço adequado é o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generali
dade, cortesia na sua prestação e modicida
de das tarifas.

§ 30 Não se caracteriza como descon
tinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio avi
so, quando:

" - por inadimplemento do usuário,
considerado o interesse da coletividade. "

Como se depreende do dispositivo transcrito, a
lei admite a suspensão do fornecimento de energia
elétrica em casos de inadimplemento do usuário, vi
sando ao interesse da coletividade.

No entanto, a ameaça de corte de energia elétri
ca, água ou telefonia dificulta ou impossibilita o direito
de revisão, o que é incompatível com o art. 5°, XXXV,
da Constituição Federal, pelo qual se determina que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito". Portanto, o art. 6°, § 3°,11,
da mencionada Lei n° 8.987, de 1995, infringe esse
dispositivo constitucional.

Além disso, a partir dos conceitos de consumi
dor, fornecedor e serviço, apresentados nos arts. 2° e
3° (caput e § 2°) do COC, infere-se que o fornecimento
de energia elétrica, água e telefonia implica relações
de consumo, ao passo que as empresas prestadoras
desses serviços enquadram-se como fornecedores e
os usuários como consumidores.

Cabe, por conseguinte, mencionar que, entre os
direitos básicos do consumidor previstos no art. 6° da
lei consumerista, constam "a efetiva prevenção e re
paração de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos"; e '''a adequada e eficaz prestação
dos serviços públicos em geral" (incisos VI e X).

Já o art. 22 do COC prevê que "os órgãos públi
cos, por si ou suas empresas, concessionárias, per
missionárias ou sob qualquer outra forma de empre
endimento, são obrigados a fornecer serviços ade
quados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos:'

Entretanto, o aludido Código não define quais
são os serviços essenciais. Por outro lado, a Portaria
n° 3, de 19 de março de 1999, expedida pela Secreta
ria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ad
mitiu como essencial o fornecimento de água, energia
elétrica e telefonia. Desse modo, segundo o caput do
art. 22 do COC, esses serviços devem ser contínuos,
logo não admitem suspensão.

O art. 42 da norma consumerista estabelece
que "na cobrança de débitos, o consumidor inadim
plente não será exposto a ridículo, nem será submeti
do a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça".
Já o art. 71 tipifica essas condutas como crimes con
tra as relações de consumo:

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívi
das, de ameaça, coação, constrangimento
físico ou moral, afirmações falsas, incorretas
ou enganosas ou de qualquer outro procedi-



"Parágrafo Único - Incorrerão nas
mesmas penas o autor da publicidade enga
nosa ou abusiva, bem como a agência de
publicidade que participar de sua realiza
ção."

Justificação

Não é de hoje que a boa fé dos consumidores
é traída por publicidade enganosa ou abusiva. Amiú
de, fornecedores inescrupulosos valem-se do poder
da mídia para enganar os cidadãos a respeito da
qualidade ou das propriedades inexistentes em seus
produtos, muitas vezes inócuos ou até mesmo preju
diciais ao consumidor.

Quando uma renomada agência de publicida
de empresta sua capacidade de comunicação e cre
dibilidade a determinado produto está assumindo
uma responsabilidade perante a sociedade. Na ver
dade, está afiançando a veracidade das informações
contidas nessa publicidade.

É necessário punir a irresponsabilidade desses
agentes, caso contrário estaremos incentivando sua
participação em fraudes, vigarices e trapaças com
sérios prejuízos ao consumidor.

Não devemos admitir que tanto o autor de
peças publicitárias quanto as agências de publici
dade ganhem dinheiro, irresponsavelmente, às
custas da ingenuidade do cidadão, promovendo
empresas de capitalização e construtoras à beira
da falência ou produtos que prometem sem cum
prir, por exemplo, a cura da calvície, da celulite,
do stress da vida moderna, enfim, ludibriando o
cidadão.

O Código é claro, pune quem promove publici
dade que sabe ou deveria saber ser enganosa.
Portanto, não podemos relevar a imprudência de
quem executa a publicidade e no afã de ganhar al
gum dinheiro colabora ativamente para a promoção
de empresas e produtos que trarão prejuízo ao con
sumidor.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - O art. 67 da Lei n.o 8.078, de 11 de se

tembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguin
te parágrafo único:

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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mento que exponha o consumidor, injustifi- Constituição e Justiça e de Redação (Art.
cadamente, a ridículo ou interfira com o seu 54 RICO).
trabalho, descanso, ou lazer:

Pena - Detenção de três meses a um
ano e multa.

A cobrança deve ser efetuada de acordo com
as disposições do Código Civil pertinentes ao cum
primento de obrigações, não cabendo, portanto, fa
zer-se "justiça com as próprias mãos", como é o
caso da suspensão dos serviços essenciais, que
submete os usuários a constrangimentos e os expõe
a ridículo, mediante ameaça de corte do serviço.

Como o advento do CDC obedece a uma disposi
ção const~ucional, ele prevalece sobre toda norma in
fraconstitucional que o contrarie, sob pena de esta ser
considerada inconstitucional. Trata-se do princípio da
proibição de retrocesso. Daí, faz-se necessária a refor
mulação do § 3° do art. 6° da Lei n° 8.987, de 1995.

Ressalte-se que a Política Nacional das Relações
de Consumo, prevista no art. 4° da lei consumerista,
além de outros objetivos, visa também o respe~o à dig
nidade do consumidor. Essa Política atende, dentre os
seus princípios, à ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos
produtos e serviços com padrões adequados de quali
dade; à harmonização dos interesses dos consumido
res e fornecedores, fundado na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores; à coibição
e repressão eficientes de todos os abusos praticados
no mercado de consumo; e à racionalização e melhoria
dos serviços públicos. Vale observar que a proposição
está em consonância com esses princípios que emba
sam a Política Nacional das Relações de Consumo.

Urge, portanto, que o fato motivador do projeto
seja legalmente disciplinado de forma tal que amenize
a s~uação daqueles que enfrentam dificuldades para
sanar suas dívidas e levar uma vida sem tantas priva
ções.

À vista do exposto, contamos com o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação desta proposição,
dado o seu relevante alcance social.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003.
- Deputado Wilson Santos.

PROJETO DE LEI N° 58, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Acrescenta parágrafo único ao art. 67
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
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o Código de Defesa do Consumidor, no art.
37, define e veda a publicidade enganosa e abusiva
e, no art.67, define como crime e estabelece penas
para quem faz ou promove publicidade que sabe ou
deveria saber ser enganosa ou abusiva. No entanto,
falta clareza a respeito de quem deve ser apenado
pela conduta ali tipificada. Em nosso entendimento,
é imprescindível o acréscimo do parágrafo proposto,
a fim de deixar claro que o autor e agência de publi
cidade terão responsabilidade e serão punidos por
sua participação. Dessa forma, estaremos, sem dú
vida, fazendo maior a proteção e a defesa do consu
midor.

Pelas razões expostas acima, esperamos con
tar com a apoio dos ilustres Pares para a aprovação
da presente proposição.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de
2003. - Deputado Wilson Santos.

PROJETO DE LEI N° 59, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Dá nova redação ao parágrafo se
gundo do artigo 45 da Lei 8666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o artigo
37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contra
tos da administração pública e dá outras
providências, para estabelecer critério de
classificação no caso de empate entre
duas ou mais propostas.

Às Comissões de: Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; Finanças E Tri
butação; Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54 RICD).

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 2° do art. 45 da Lei n° 8.666, de 21 de

junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 45 .
§ 2° No caso de empate entre duas ou

mais propostas, e após obedecido o disposto
no § 2° do art. 3° desta Lei, a classificação se
fará, obrigatoriamente, na ordem decrescente
do valor total investido, pelo lic~ante, em
ações ambientais e sociais e, persistindo o
empate, por sorteio, em ato público para o
qual todos os licitantes serão convocados, ve
dado qualquer outro processo (NR)."

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

Justificação

O papel social das empresas privadas e a ne
cessidade de que esse tipo de atuação seja incentiva
do não são novidade no cenário nacional. Discute-se,
desta forma, a chamada responsabilidade social das
empresas, a qual envolve, além das ações sociais di
retas, também a proteção ambiental.

Neste sentido, o Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social, uma sociedade civil, se~
fins lucrativos, destinada a fomentar o desenvolvI
mento da cidadania empresarial, defende que "a em
presa é socialmente responsável quando vai além da
obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e o~

servar as condições adequadas de segurança e sau
de para os trabalhadores, e faz isso por acreditar que
assim será uma empresa melhor e estará contribuin
do para a construção de uma sociedade mais justa".

Este conceito se traduz, na prática, em uma
postura empresarial de oferecer, de livre-alvedri~,

algo mais que o legalmente exigido, algo que contri
bua para a melhoria da sociedade em que a empresa
se encontra inserida e da qual obtém seus lucros.

É portanto inegável a importância da conscienti
zação dos empresários quanto à necessidade de sua
atuação na sociedade e no meio ambiente, de forma a
contribuírem para a formação de urna nação mais justa,
com um meio ambiente protegido contra a destruição
imposta, em regra, pelo desenvolvimento econômico.

Isto posto, entendemos que a inclusão do valor
investido pelo empresário em ações sociais e ambi
entais, como critério de desempate, nos processos de
licitação, contribuirá em mu~o como incentivo para
esse tipo de iniciativa, motivo pelo qual contamos
com o apoio dos nobres pares, nesta Casa e no Sena
do Federal, para aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Wilson Santos.

PROJETO DE LEI N° 60, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Cria o Programa Nacional de Reser
vas para a Preservação Ambiental e dá
outras providências.

Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias; Finanças e Tributação; Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD).

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

servas para a Preservação Ambiental, tendo por obje-
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tivo estabelecer mecanismos de compensação e in
centivos econômicos aos proprietários rurais que
mantenham, em suas propriedades, glebas especial
mente destinadas à preservação ambiental.

Art. 2° Os mecanismos de compensação e in
centivos a que se refere o artigo anterior compreen
dem:

I - redução do Imposto Territorial Rural- ITR, in
cidente sobre os imóveis rurais que mantenham áreas
ou glebas especialmente destinadas à preservação
ambiental, na exata proporção da razão existente entre
a área assim mantida e a superfície total do imóvel;

11 - concessão, pelo Ministério do Meio Ambien
te, de um bônus financeiro anual correspondente ao
valor de arrendamento para fim de produção agrícola,
conforme definido pela Fundação Getúlio Vargas.

Art. 3°_ Para efeito do disposto nesta Lei, consi
deram-se glebas especialmente destinadas à preser
vação ambiental as áreas de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN, as áreas consideradas
de preservação permanente e as áreas de reserva
florestal legal, bem como aquelas cobertas por vege
tação natural primária ou em estagio avançado de re
generação natural, mantidas facultativamente pelo
proprietário.

Art. 4° O bônus de que trata o art. 2°, do inciso
anterior, corresponderá:

I - a 30% do valor do arrendamento para as áre
as de preservação permanente;

11 - a 50% do valor do arrendamento para as
áreas de reserva legal;

111 - a 70% do valor do arrendamento para as
áreas de floresta natural facultativamente mantidas,
excluídas as áreas de reserva legal e preservação
permanente;

IV - a 70% do valor o arrendamento para as áre
as mantidas a título de Reserva Particular do Patrimô
nio Natural- RPPN.

Art. 5° A autoridade ambiental competente visto
riará anualmente os imóveis rurais dotados de glebas
de preservação ambiental a que se refere esta Lei e
confeccionará os respectivos certificados de área
preservada e os bônus a que se refere o inciso 11, do
artigo 2°, entregando-os aos seus proprietários.

Parágrafo único - O certificado de gleba preser
vada, a que se refere o caput, habilita o proprietário
rural a beneficiar-se do incentivo fiscal referido no in
ciso I, do art. 2° desta Lei.

Art. 6° O bônus a que se refere o inciso 11, do art.
2°, desta Lei poderá ser utilizado pelo proprietário ru
ral e/ou gleba na amortização de financiamentos ru-

rais contraídos junto a instituições integrantes do Sis
tema Nacional de Crédito Rural, inclusive na quitação
de débitos, já existentes, renegociados ou não.

Art. 7° A instituição financeira que receber o bô
nus, na forma do artigo anterior, procederá ao crédito
do valor correspondente no saldo devedor do mutuá
rio e poderá compensar equivalente importância em
seu imposto de renda devido

Art. 8° Somente poderão beneficiar-se dos me
canismos de compensação e incentivo econômico do
Programa Nacional de Reservas para a Preservação
Ambiental os proprietários rurais que, cumulativa
mente:

I - cumprirem integralmente as disposições da
legislação ambiental em vigor, em especial as da Lei
n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o
novo Código Florestal;

11 - mantiverem, em suas propriedades rurais,
glebas especialmente destinadas à preservação am
bientai, além daquelas a que estão legalmente obri
gados;

111 - adotarem medidas de proteção do solo, da
água, da flora e da fauna nativas, nos processos de
produção agrícola, pecuária ou florestal, na constru
ção e manutenção de estradas, carreadores, açudes
e outras benfeitorias, na propriedade rural;

IV - depositarem em local apropriado e seguro
as embalagens vazias de agrotóxicos ou afins, caso
se utilizem esses insumos, de modo a evitar-se a con
taminação do solo, das águas superficiais ou subter
râneas e a intoxicação de pessoas ou animais.

Art. 9° No regulamento desta Lei, o Poder Exe
cutivo definirá, no prazo de 180 dias após sua publica
ção, dentre outros aspectos e no que couber, as com
petências institucionais relativas:

I - à implantação, administração e execução do
Programa Nacional de Reservas para a Preservação
Ambiental;

II - aos aspectos de que tratam o art. 3° e seus
parágrafos.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data se sua
publicação.

Justificação

A Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, que
institui o novo Código Florestal, estabelece a obriga
toriedade de os proprietários manterem as áreas de
preservação permanente - junto às nascentes, aos
cursos de água, nas encostas íngremes, nos topos de
morros, etc. - e também uma reserva florestal legal,
que, compreendendo o primeiro grupo, pode esten-



PROJETO DE LEI N° 61, DE 2003
(Do Sr. Wilson Santos)

Proíbe a alienação, pela União, do
controle acionário das empresas que es
pecifica e dá outras providências.

Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICO).

Justificação

Com certeza não há no País instituições públi
cas que gozem de mais prestígio junto à população
brasileira do que o Banco do Brasil e a Caixa Econô
mica Federal, ambas já seculares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei proíbe a alienação de ações do

Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal,
se de tais operações resultar perda do controle acio
nário ou administrativo.

Art. 2° Fica proibida a alienação, pela União ou
suas entidades de administração indireta, de ações
representativas do capital do Banco do Brasil S/A e da
Caixa Econômica Federal, se de tais operações resul
tar, de qualquer forma, a perda do controle acionário
da União sobre estas instituições.

§ Único - Enquadram-se nas determinações do
caput deste artigo quaisquer formas de acordo opera
cional ou outra operação societária que tenham como
resultado a perda do controle administrativo integral
da União sobre as referidas empresas.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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der - se a 20 %, 50 % ou até 80 % da superfície total vação, não copiando fórmulas adotadas no exterior,
do imóvel, dependendo da cobertura vegetal. mas evoluindo para um sistema moderno, eficiente

O produtor rural brasileiro encontra-se, há mui- capaz de estabelecer uma parceria com o homem do
tos anos, em difícil situação econômica. As divisas campo. Utilizando mecanismos simples de compen-
acumuladas e multiplicadas (a sua revelia) através de sações redução de impostos federais (ITR e IR) e a
vários planos de estabilização econômica e dos pro- concessão de bônus, que poderão ser utilizados na
cessos de renegociação, promovidos pelas institui- amortização de financiamentos rurais contraídos jun-
ções financeiras, o têm levado à insolvência, tornan- to a Instituições integrantes do Sistema Nacional de
do a atividade agrícola um negócio de altíssimo risco, Crédito Rural, inclusive na quitação de débitos já exis-
pelo fato de ser legalmente impedido de explorar uma tentes, renegociados ou não.
área expressiva de sua propriedade trazendo-lhe um Estamos convictos de que vários dos grandes
sério problema, já que a manutenção da reserva legal problemas que afetam o produtor rural brasileiro po-
gera despesas e, dificilmente, alguma receita. derão ser equacionados, se aprovada a presente pro-

Em outros países este problema foi resolvido, dife- posição, razão pela qual insto meus ilustres Pares a
rentemente de como acontece em nossa nação. Nos paí_ Votarem favoravelmente.
ses do primeiro mundo, por exemplo, a manutenção das Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003.-
reservas de preservação ambiental não é imposta ao Deputado Wilson Santos
produtor rural, mas sim estimulada mediante o paga
mento pelo Poder Público de uma compensação ao pro
prietário pelas receitas que este deixa de auferir, posto
que se abstem de praticar ali sua principal atividade eco
nômica. Quando o proprietário opta pela utilização deste
mecanismo - chamado de Incentivo Econômico (IE) 
são fixados previamente, padrões ambientais que esta
belecem limites e atribuições ao beneficiado.

No Brasil, o uso de Incentivos Econômicos ain
da é incipiente. É recomendável que sua utilização
seja mais difundida, a fim de suprir a notória falta de
meios e de recursos do Estado brasileiro. A proposi
ção que aqui apresentamos vem, portanto, concreti
zar dispositivo da Lei Agrícola (8.171/91):

"Art. 103. O Poder Público, através dos órgãos
competentes, concederá incentivos especiais ao pro
prietário rural que:

I - preservar e conservar a cobertura florestal
nativa existente na propriedade;

II - recuperar com espécies nativas ou ecologi
camente adaptadas as áreas já devastadas de sua
propriedade;

111 - sofrer limitação ou restrição no uso de re
cursos naturais existentes na sua propriedade, para
fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual." (Grifado)

Para a sociedade, a preservação ambiental é
fundamental para manutenção e melhoria da qualida
de de vida. A fim de atingir estes objetivos, implemen
tando a gestão ambiental no campo e a conservação
das coberturas vegetais nativas, o Programa Nacio
nal de Reservas para Proteção Ambiental propõe
uma forma prática de compensar o produtor que man
tém intacta a mata. Sendo um novo modelo de preser-
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De se ver que toda esta valorização não é vã.
Com efeito, são ambos bancos sociais, exercendo
atribuições fundamentais para o resgate de nossa dí
vida social, tanto quanto para alavancagem de nosso
desenvolvimento econômico. Basta lembrar, para fi
carmos em alguns poucos exemplos, o financiamento
agrícola, o crédito educativo, os financiamentos habi
tacionais e para obras de saneamento. Por outra feita,
representam tais instituições financeiras federais um
instrumento de política econômica - entendida no
sentido mais amplo desta palavra - cuja preciosidade
só é corretamente apreendida em momentos de cri
se, como o que ora vivemos.

Isto posto, cabe enfrentar a idéia, que em má hora
se vê amplamente veiculada, de alienar a União estas
empresas. É de se imaginar, por acaso, que instituições
privadas, orientadas tão-somente pela lógica do lucro,
se encarregassem de missões tão espinhosas quanto
fundamentais, como as acima descritas?

Esta é a razão pela qual apresentamos o pre
sente Projeto de Lei, para o qual teremos, certamen
te, o apoio de nossos pares. Alienar o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal constitui verdadeiro
"crime de lesa-pátria", ainda mais quando se apre
sentam como justificativas para tantos argumentos
ideológicos, que não resistem a um confronto com a
realidade, ou necessidades financeiras de curto pra
zo. Bom dizer, acerca deste último ponto que, seguin
do tais raciocínios, já se alienou boa parte do patrimô
nio federal, sem que, com isso, diminuísse em sequer
um real nossa dívida pública, muito ao contrário. Será
este o destino que a nação brasileira quer também
para suas instituições financeiras públicas?

Sala das Sessões, em 18 fevereiro de 2003. 
Deputado Wilson Santos

PROJETO DE LEI N° 62, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescenta o inciso XVI-A ao art. 51
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, que "Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências".

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICO).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 2° Art. O art. 51 da Lei n° 8.078, de 11 de se

tembro de 1990, passa a viger acrescido do seguinte
inciso:

Art. 51 ..

XVI-A - que resultem na inclusão auto
mática do consumidor, na qualidade de só
cio, seja ostensivo ou oculto. cotista ou acio
nista de qualquer modalidade de sociedade
comercial, inclusive na denominada socie
dade em conta de participação."

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

Justificação

Recentemente, foi noticiado pelo jornal "O Esta
do de São Paulo", em sua edição de 12 de agosto, na
página B-1 O, que estelionatários e empresas inescru
pulosas estão oferecendo aos consumidores desavi
sados a possibilidade de compra de um bem, direito
ou serviço, com vantagens exageradas como: presta
ções baixas, ausência de consulta ao SPC ou
SERASA, a não necessidade de apresentar fiador ou
comprovar renda, entre outros falsos atrativos.

Ocorre que essas empresas estão se utilizando,
de forma ardilosa, da modalidade societária conhecida
como "Sociedade em Conta de Participação", concebi
da em nosso ordenamento jurídico desde 1850, no Có
digo Comercial, arts. 325 a 328, para praticar um ilícito,
qual seja a captação de poupança popular sem autori
zação do Banco Central do Brasil e sem se revestir da
personalidade jurídica e requisitos necessários a uma
instituição financeira, inclusive com capital e caracte
rísticas peculiares. Essas empresas incorrem ainda, a
nosso ver, no crime de estelionato, porque captam o di
nheiro do consumidor sob a falsa promessa de entre
gar determinado bem em prazo prefixado, sem que tal
promessa se efetive diante da fuga e do desapareci
mento desses falsos empresários.

O golpe ocorre quando as empresas atraem os
consumidores por meio de propaganda ostensiva na
mídia, anúncios em meios de transporte, distribuição
de panfletos ou envio de mala direta, oferecendo-lhes
facilidades enganosas para aquisição de bem, servi
ço ou direito, mediante a "simples" assinatura num
contrato de linguagem cifrada e extremamente ardilo
sa. Na verdade, esse contrato transforma o consumi
dor num sócio oculto de uma "Sociedade em Conta
de Participação", quando assume, desde então, a
obrigação de pagar contribuição social, taxa de admi
nistração e parcelas de seguros mensais, sempre
com a correção por um determinado índice de preços.
Passado um prazo de carência, que o representante
da empresa fraudulenta sempre assegura que será
curto, a pessoa receberia o dinheiro para comprar seu
bem, que ainda funcionaria como uma espécie de ga-



Justificação

É necessária a correção monetária anual das
tabelas de incidência do imposto de renda das pesso
as físicas, a fim de se evitar que, em decorrência das
perdas inflacionárias dos rendimentos, estes sejam
tributados a mais pelo imposto de renda, em termos
reais, sem que tenha havido modificação legal daque
la incidência. Isso é o que vinha ocorrendo, a cada
ano, com o congelamento daquelas tabelas, desde o
ano de 1996. É uma injustiça fiscal que vinha oneran
do principalmente os trabalhadores assalariados, e
que deve ser sanada daqui para a frente.

Com o advento da Lei n° 10.451, de 10 de maio
de 2002, nos seus artigos 1° e 2°, o problema foi em
parte sanado, até o ano-base 2002, exercício de
2003, porquanto aquela lei atualizou as tabelas do
IRPF, bem como as deduções pessoais correspon
dentes. Contudo, o problema, daqui para o futuro, não
foi solucionado, porque não está prevista na lei a atu
alização anual daquelas tabelas. Assim, mantido o
congelamento das tabelas, daí para a frente, e super
vindo a corrosão inflacionária dos rendimentos a se
rem tributados, o problema de novo surgirá.

O intuito deste projeto, portanto, ao garantir a
atualização anual das tabelas do IRPF e respectivas
deduções pessoais, a partir dos valores em reais, es
tabelecidos nos arts. 1° e 2° da citada Lei n° 10.451,
de 2002, é o de evitar futuros congelamentos daque
las tabelas, com a conseqüente elevação do ônus tri
butário das pessoas físicas que pagam imposto de
renda.

Esta proposição atende ao requisito da adequa
ção financeira e orçamentária, porque não tem por
objetivo reduzir tributo ou conceder isenção, nem al
terar alíquotas do IR, mas apenas garantir a atualiza
ção monetária anual dos valores em reais e impedir
que o gravame efetivo do imposto de renda seja au
mentado, em decorrência da ineficiência do Estado
brasileiro em obstar à desvalorização da moeda.

Afigurou-se-nos adequada a utilização do índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculado pelo IBGE, para a aferição da atualização
monetária em questão. Este é o índice oficial do Go-
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rantia vinculada ao negócio. Porém, na realidade, mu- em 1° de janeiro de cada ano, tomando-se por base o
itos consumidores se vêem lesados, sem ter mais seu índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
dinheiro e sequer o bem, direito ou serviço desejado e IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
contratado. e Estatística -IBGE, e partindo-se dos valores em re-

O consumidor brasileiro, que foi brindado em ais estabelecidos nos arts. 1° e 2° da Lei nO 10.451,
1990 com o advento de uma moderna e eficaz legisla- de 10 de maio de 2002.
ção de proteção ao consumidor, não pode continuar Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
sendo vítima de golpistas e estelionatários, que conti- publicação.
nuam a procurar nas brechas da lei uma forma para
surrupiarem os incautos e desavisados.

Nossa proposição pretende inibir qualquer for
ma de inclusão do consumidor em contrato de consti
tuição de sociedade comercial, e especialmente nas
denominadas "Sociedades em Conta de Participa
ção" .

Não se coaduna com os princípios de proteção
ao consumidor qualquer prática comercial disfarçada
ou ardilosa que deixe o consumidor desprotegido e
exposto aos riscos de uma sociedade comercial qual
quer, quando ele sequer foi devidamente alertado so
bre essa proposta.

Assim, doravante, qualquer tentativa de lograr o
consumidor com esse golpe não deverá prosperar,
pois nossa proposição torna nula de pleno direito,
sem qualquer valor jurídico portanto, o contrato e
suas cláusulas que objetivem a inclusão automática
do consumidor, na qualidade de sócio, seja cotista ou
acionista, ostensivo ou oculto, de qualquer modalida
de de sociedade comercial, inclusive aquelas deno
minadas "sociedade em conta de participação".

Esperamos contar com o apoio de nossos ilus
tres Pares para aperfeiçoar o bom Código de Defesa
e Proteção do Consumidor, evitando que suas even
tuais imperfeições continuem beneficiando empresas
desonestas que somente exploram a boa-fé do con
sumidor brasileiro.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

PROJETO DE LEI N° 63, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Dispõe sobre a atualização anual
das tabelas de incidência do imposto de
renda das pessoas físicas.

(Apense-se ao PI 1093/1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 3° Art. As tabelas de incidência do imposto

de renda das pessoas físicas, a que se referem o art.
3° e o art. 11 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, bem como as deduções pessoais a que se refe
rem os arts. 4°, 8° e 10 daquela lei, serão atualizadas



PROJETO DE LEI N° 65, DE 2003
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Proíbe a criação de novos cursos
médicos e a ampliação de vagas nos cur
sos existentes, nos próximos dez anos e
dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social
e Família; Educação, Cultura e Desporto;
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICD).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica vedada a criação de novos cursos

médicos nos dez anos seguintes à promulgação des
ta Lei.

Justificação

Não obstante a vasta e rígida legislação ambi
entai, os recursos naturais continuam a ser dilapida
dos e as áreas degradadas crescem assustadora
mente em nosso País. Recentemente, vários episódi
os envolvendo áreas contaminadas vieram a público,
colocando em evidência o perigo ao qual a população
está sujeita.

Infelizmente, porém, os casos conhecidos cons
tituem uma parcela ínfima do problema. Não é preciso
ir muito longe para encontrar terrenos abandonados,
com lixo de diversos tipos a céu aberto, provocando a
contaminação do solo e dos recursos hídricos, e inú
meros outros exemplos de áreas degradadas.

O Poder Público deve adotar providências ur
gentes para a recuperação das áreas degradadas em
território nacional. O cadastro ora proposto contribui
rá para a avaliação da dimensão do problema, bem
como para a definição das prioridades de trabalho, ra
zão pela qual contamos com a rápida aprovação des
te projeto deste lei.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Dr. Heleno.

PROJETO DE LEI N° 64, DE 2003
(Do Sr. Dr. Heleno)

Cria o Subsistema de Informações
sobre Áreas Degradadas - SIAD - e dá
outras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado o Subsistema de Informações

sobre Áreas Degradadas - SIAD, como componente
do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio
Ambiente, previsto pela Lei n° 6.938, de 1981, com o
objetivo de identificar e cadastrar as áreas degrada
das existentes no território nacional.

§ 1° O SIAD será mantido pelo órgão federal de
meio ambiente competente.

§ 2° Entre as informações do SIAD, devem constar:
I - a localização da área e o nome de seu res

ponsável;
II - o tipo de degradação presente na área.
§ 3° Sempre que possível, devem constar do

SIAD, para cada área:
I - suas dimensões efetivas;
11 - as conseqüências ao meio ambiente da per

manência do estado de degradação;
111 - os custos e as alternativas técnicas para a

sua recuperação;
IV - as medidas já adotadas para a sua recupe

ração;
V - a viabilidade de recuperação da área pelo

seu responsável.
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vemo Federal, termômetro para a medição das metas Art. 2° Incumbe aos órgãos que compõem o Sis-
inflacionárias, contratadas com o FMI, desde julho de tema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA - pres-
1999. O IPCAlIBGE verifica as variações dos custos tar ao órgão federal de meio ambiente competente as
com os gastos das pessoas que ganham de um a informações necessárias ao SIAD.
quarenta salários mínimos, nas regiões metropolita- Art. 3° O proprietário de imóvel que abriga área
nas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, degradada fica obrigado a comunicar o fato a órgão
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São integrante do SISNAMA, no prazo máximo de um ano
Paulo, Goiânia e Distrito Federal. a partir da publicação desta lei.

É, portanto, um índice conveniente, que seria Art. 4° A partir das informações do SIAD, o ór-
utilizado pelo Poder Executivo, ao regulamentar a pre- gão federal de meio ambiente competente deve pro

ceder à hierarquização das áreas degradadas, com
sente proposição, se transformada em lei. vistas à sua recuperação.

Espero contar com o apoio dos nobres Pares do Art. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
Congresso Nacional, nesta nova legislatura que se blicação.
inicia.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2003 .
- Deputado Antonio Carlos Pannunzio.
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Art. 2° Fica vedada a ampliação de vagas nos
cursos médicos existentes nos dez anos seguintes à
promulgação desta Lei.

Art. 3° O Poder Executivo encaminhará ao Con
gresso Nacional, no prazo de 120 ( cento e vinte)
dias, a contar da data da publicação desta Lei, projeto
de lei que disporá sobre as atribuições e composição
da Comissão de Especialistas em Ensino Médico do
MEC, para sua adequação ao disposto nesta Lei.

Art. 4° O Poder Executivo, ouvido o Conselho
Federal de Medicina, regulamentará, no prazo de 90
dias a contar da publicação desta Lei, normas especí
ficas para a validação de cursos de medicina feitos no
ex1erior.

Parágrafo único. Na definição das normas cita
das no caput deste artigo serão considerados, entre
outros aspectos, o currículo escolar, a carga horária e
acordos de reciprocidade bi ou multilaterais.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrá-
no.

Justificação

O primeiro objetivo desta Projeto de Lei é o de
proteger a população do País contra a gravíssima
ameaça resultante de cursos de Medicina de má qua
lidade, no Brasil ou no exterior.

O segundo objetivo é o de proteger os médicos
brasileiros formados em instituições de bom nível,
ainda a grande maioria, do aviltamento das suas con
dições de trabalho - contra a invasão do mercado de
trabalho por diplomados em Medicina, sem adequada
condição de exercê-Ia.

O Brasil já tem uma relação de médicos por ha
bitante acima do índice recomendado por instituições
internacionais que é de 12 médicos para 10.000habi
tantes. Essa proporção deverá continuar crescendo
com rapidez, uma vez que o aumento da população
de médicos - que tem se mantido constante - é maior
do que a taxa de crescimento do total da população (
que tem decrescido ).

Ao impedir a criação de novos cursos de Medici
na e congelar o número de vagas, o Projeto contribui
para barrar os interesses de uma verdadeira indústria
no ensino. A esse respeito, grandes empresas de saú
de já estão se apoderando/fundando escolas médi
cas, onde o objetivo não é aperfeiçoar o aparelho for
mador, mas sim obter mão-de-obra barata já a partir
do trabalho dos estudantes e pós-graduandos e, pos
teriormente, com a super-oferta no mercado.

A situação atual do mercado de trabalho já é muito
mais grave em várias regiões e centros urbanos nacio
nais. Com as mudanças ora propostas, haverá uma me
lhor adequação do número de médicos às necessida
des da população brasileira, que terá melhores profissi
onais e em número suficiente para atendê-Ia.

É claro que para se aperfeiçoar o atendimento
à população, outras iniciativas até mais importantes
devem ser tomadas, como aumentar e melhorar os
investimentos em saúde, trabalhar consideran
do-se as diferenças regionais, que haja política
adequada para a fixação de profissionais em todas
as regiões e municípios do Brasil. Ou seja, a partir
das várias necessidades é preciso definir metas em
saúde e estabelecer os meios para atingi-Ias o mais
rapidamente possível. E ao pensar investimentos
em saúde, deve-se considerar o fato de que o ex
cesso de médicos amplia o custo da assistência
médica, uma vez que cria falsas demandas e reduz
a eficiência e eficácia dos serviços de saúde.

O Projeto de Lei estabelece, ainda, que o Poder
Executivo deverá definir normas para controle de en
trada de profissionais de outros países no mercado
brasileiro. É de ex1rema importância que seja tomada
tal medida, em vista da globalização da economia e
especialmente da integração de nossa nação no Mer
cosul. O intercâmbio científico, cultural, econômico e
social é uma realidade que devemos impulsionar, e
para que isso ocorra em benefício de nossas popula
ções, cada poder nacional deve ter regras democráti
cas. No exercício da medicina é necessário que os
cursos feitos no ex1erior sejam validados como dispõe
o art. 4° do presente projeto de Lei.

Esperamos, pois, contar com o apoio de nossos
eminentes Pares, na certeza de que aperfeiçoando o
nosso projeto, haverão de transformá-lo em lei das
mais oportunas.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Deputado Arlindo Chinaglia.

PROJETO DE LEI N° 97, DE 2003
(Do Sr. Paulo Rocha)

Acrescenta inciso VIII ao artigo 24,
da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.

(À Comissão Constituição E Justiça e
de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 24 da Lei 9.504, de 30 de setembro

de1997, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte
inciso VIII:
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'"VIII - clubes, federações e confedera
ções esportivas.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor, na data de
sua publicação.

Justificação

A Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que es
tabelece normas para as eleições, em seu artigo 24
veda, a partido e candidato, receber direta ou indireta
mente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espé
cie, procedente de entidade ou governo estrangeiro;
órgão da Administração Pública direta e indireta ou
fundação mantida com recursos provenientes do Po
der Público; concessionário ou permissionário de ser
viço público; a entidade de direito privado que receba,
na condição de beneficiária, contribuição compulsó
ria em virtude de disposição legal; entidade de utilida
de pública; entidade de classe ou sindical e pessoa ju
rídica sem fins lucrativos que receba recursos do ex
terior.

Em depoimento prestado perante a CPI desti
nada a apurar a regularidade do contrato celebrado
entre a CBF e a Nike, o presidente da entidade máter
do futebol brasileiro, Ricardo Teixeira, confirmou o re
passe de recursos no montante de R$ 562,5 mil para
campanhas eleitorais de candidatos de diversos par
tidos ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.

Na oportunidade, o senhor Ricardo Teixeira afir
mou que as citadas doações foram feitas com estrita
observância da legislação pertinente, pois a partir de
uma Medida Provisória, editada em janeiro de 1998, a
CBF teria deixado de ser entidade sem fins lucrativos,
o que permitiu a doação a campanhas eleitorais, in
formação contestada pelo Deputado Jurandil Juarez
(PMDB-AP), que também afirmou que o seu estatuto
não foi modificado e que algumas daquelas doações
teriam sido feitas fora do prazo determinado pela lei
eleitoral.

Sem querer entrar no mérito dessa discussão,
entendo que os clubes, federações e confederações
esportivas - a maioria dos quais vive em situação de
penúria financeira, atrasando o pagamento de salári
os de funcionários e atletas, além de não recolher as
contribuições previdenciárias devidas - devem dar
outra destinação aos seus recursos, que não a de fi
nanciar campanhas eleitorais.

Por sinal, Arthur Coimbra, o Zico, tem a mesma
opinião. Sustentou ele que .. o presidente da CBF não
está ali para fazer política e sim para cuidar dos pro-

blemas do futebol brasileiro." E arrematou :" Quanto
dinheiro poderia Ter sido empregado na Terceira e
Quarta Divisões. Ele estaria criando mais empregos. ..

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio presi
dente da CBF reconheceu que aquela entidade tem
uma deficiência crônica de caixa.

Por ter muito a se fazer pelo esporte brasileiro
em geral, sobretudo visando à iniciação de jovens em
diversas modalidades esportivas, não só para abrir
perspectivas de um futuro profissional sobretudo às
camadas mais carentes de nossa população, como,
também para evitar a sua arregimentação cada vez
mais crescente por grupos criminosos, em especial
narcotraficantes, o conteúdo deste projeto foi apre
sentado pelo Nobre Deputado Jair Meneguelli no ano
de 2001, tramitando então sob o número 4492/2001

A vedação portanto contida no presente projeto
de lei, que pretende alcançar todos os esportes, e não
só o futebol, entre outros méritos, sem dúvida, tem o
de evitar o desvio de recursos que devem ter destina
ção mais adequada.

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2003.
- Deputado Paulo Rocha (PT - PA)

PROJETO DE LEI N° 101, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a prioridade na trami
tação de processos e procedimentos em
que for parte pessoa portadora de defi
ciência elou necessidades especiais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação Apreciação)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As pessoas portadoras de deficiência

e/ou de necessidades especiais, em virtude de doen
ça grave ou incapacitante gozam de prioridade na tra
mitação de processos judiciais e administrativos, em
que forem partes ou intervenientes, em todos os atos
e diligências.

Art. 2° O interessado deve requerer a prioridade
ao juíz competente para a ação, juntanto Laudo Médico
oficial comprobatório de suas necessidades especiais.

Art. 3° Deferida a prioridade, os autos serão
identificados para esse fim.

Art. 4° O descumprimento dessa prioridade su
jeitará o responsável à reparação civil dos danos so
fridos pelo portador de deficiência ou necessidades
especiais.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
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Justificação

As pessoas com necessidades espeCiaiS por
motivo de deficiência ou doença grave ou incapaci
tante encontram-se no mesmo plano dos idosos, pois,
com a morosidade da justiça muitas vezes seus direi
tos são frustrados pela superveniência da morte, falta
de tratamento ou assistência adequada.

Muitas pesoas portadoreas de deficiência tem
vida curta porque doenças graves ou incapacitantes,
podem levar a morte prematura. A adoção de um rito
processual mais célere, é uma forma de garantir de
forma plena, os direitos das pessoas portadoras de
deficiência.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2003. 
Pompeo de Mattos, Deputado Federal Vice-Líder da
Bancada, PDT

PROJETO DE LEI N° 107, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), na aquisi
ção de máquinas e implementos industri
ais por parte de Prefeituras Municipais,
nas condições que especifica.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICO)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É concedida a isenção do Imposto sobre

Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de má
quinas e implementos industriais por parte de Prefei
turas Municipais.

Art. 2° A isenção será reconhecida pela Secretaria
de Receita Federal, do Ministério da Fazenda, mediante
prévia verificação das condições estabelecidas.

Art. 3° A alienação do veículo adquirido nos termos
desta lei, antes de 03 (três) anos contados da data de
sua aquisição, acarretará o pagamento pelo alienante do
Imposto dispensado, monetariamente corrigido, e dema
is penalidades previstas na legislação própria.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei em até 30 (trinta) dias, a partir de sua publi
cação.

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

As prefeituras Municipais estão enfrentando sé
rias dificuldades financeiras, em face da atual crise

econômica e dos planos econômicos que se sucede
ram nos últimos anos.

A perda de receitas, provocadas por mudanças
na legislação, aprofundou a crise financeira enfrenta
da pelas prefeituras e inviabilizou muitas das ações
de desenvolvimento de políticas públicas indispensá
veis aos municípios. Tal quadro é agravado pela ne
cessidade das administrações municipais procede
rem a ampliação ou renovação de seus parques de
máquinas.

Uma análise sensível da questão, levará a con
clusão de que é um absurdo a municipalidade arcar
com imposto a ser recolhido em favor da União, na
compra de equipamento industrial, quando o objetivo
é aparelhar o Poder Público de maquinário e tecnolo
gia capaz de atender as necessidades do cidadão
contribuinte.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2003. 
Pompeo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder
da Bancada, PDT.

PROJETO DE LEI N° 144, DE 2003
(Do Sr. Luciano Castro)

Institui compensação financeira
com vistas à proteção e recuperação am
bientais, cria o Bônus de Proteção Ambi
entai - BPA e dá outras providências.

(Apense-se ao PL n° 60/2003)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituída a compensação financeira

aos proprietários rurais que mantenham áreas afeta
das destinadas à proteção ou à recuperação ambien
tai, na forma desta lei.

Parágrafo único. Consideram-se áreas afetadas
à proteção ambiental, para os efeitos desta Lei:

I - as declaradas como Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN;

" - a área de reserva legal instituída voluntaria
mente em percentual excedente ao exigido por lei;

111 - as áreas mantidas sob regime de servidão
florestal;

IV - as áreas de preservação permanente insti
tuídas voluntariamente em dimensões excedentes às
exigidas por lei.

Art. 2° A compensação financeira instituída no
art. 1° será realizada mediante a entrega ao proprietá
rio, pelo Poder Executivo, de Bônus de Proteção
Ambiental- BPA, no valor correspondente ao:

I - custo anual estimado de arrendamento, para
fins de produção agrícola, da área afetada multiplica-
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do pelo número de anos da afetação, no caso de afe
tação da área para preservação ambiental;

II - custo de recuperação da área degradada, no
caso de afetação da área para recuperação ambiental.

§ 1° O custo estimado de arrendamento referido
no caput será estabelecido e mantido atualizado em
conjunto pelos órgãos federais competentes de meio
ambiente e de agricultura.

§ 2° O custo de recuperação de área degradada
deverá constar da proposta de afetação da área e ser
aprovado pelo órgão federal de meio ambiente, para
cada caso.

§ 3° Para o recebimento da compensação finan
ceira prevista nesta lei, o proprietário deve submeter
previamente ao órgão federal de meio ambiente pro
posta de afetação da área de sua propriedade, con
tendo os elementos que justifiquem a sua preserva
ção ou recuperação.

§ 4° O órgão federal de meio ambiente somente
aprovará a proposta de que trata o § 2° no caso de
considerar a área a ser afetada relevante para a pro
teção ambiental.

§ 5° A averbação da afetação da área para a
proteção ambiental, no registro de imóveis, é condi
ção prévia à liberação dos BPA.

Art. 4° O Bônus de Proteção Ambiental- BPA, tí
tulo nominativo, livremente negociável, destinado ex
clusivamente ao pagamento da compensação finan
ceira prevista nesta lei, será emitido pelo Tesouro Na
cional sob a forma escriturai, obedecidas as condi
ções previstas no § 2° deste artigo.

§ 1° O BPA terá prazo de resgate igual ao prazo
de afetação da área, valor nominal reajustado anual
mente, de acordo com a variação de custo referida no
§ 1° do art. 2°, e renderá juros em percentual a ser de
finido em regulamento, capitalizados mensalmente.

§ 2° A emissão do título previsto neste artigo
condiciona-se à observância das disposições do Pia
no Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
bem como do disposto na Lei Complementar n° 101 ,
de 04 de maio de 2000.

Art. 5° Caberá ao proprietário da área afetada,
sob pena da aplicação das sanções administrativas e
penais previstas pela Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, e seu regulamento, a responsabilidade ple
na pela:

I - manutenção das condições de preservação
da área que deram origem ao título, no caso de afeta
ção de área para a preservação; e

11 - implementação das medidas de recupera
ção contidas na proposta, no caso de afetação de
área para recuperação ambiental.

Art. 6° O custeio dos encargos da União previs
tos por esta Lei será feito mediante a utilização de:

I - parcela da cobrança pelo uso de recursos hí
dricos prevista pela Lei n° 9.433, de 08 de janeiro de
1997, na forma do regulamento, no caso de área de
preservação permanente ao longo de rios de domínio
federal;

11 - recursos do Fundo Nacional do Meio Ambi
ente, instituído pela Lei n° 7.797, de 10 de julho de
1989, provenientes de doações de pessoas físicas ou
jurídicas, inclusive estrangeiras, feitas exclusivamen
te para esse fim;

111 - parcela da compensação financeira de que
trata o art. 36 da Lei n° 9.985, de 2001, na forma do re
gulamento;

IV - parcela dos recursos originários da Contri
buição de Intervenção no Domínio Econômico 
CIDE, instituída pela Lei n° 10.336, de 2001, destina
dos a projetos ambientais, conforme o disposto no art.
4° da Lei n° 10.636, de 2002, na forma do regulamen
to;

V - dotações orçamentárias consignadas para
esse fim.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação oficial.

Justificação

A legislação brasileira é, reconhecidamente,
das mais avançadas do mundo. Entretanto, tendo por
fundamento os tradicionais mecanismos de comando
e controle, sua implementação tem alto custo e baixa
eficácia. O que vemos, então, é o agravamento da de
gradação ambiental de Norte a Sul do País. Como
exemplo, temos as áreas de preservação permanente
e a reserva legal previstas no Código Florestal, cujos
limites legais são extremamente difíceis de serem
obedecidos pelo proprietário rural, sob pena de ver in
viabilizada qualquer atividade econômica e a sua pró
pria subsistência.

Há que adotar, portanto, novas estratégias para
a conservação ambiental. A efetiva implementação
da legislação florestal, em particular a solução do
passivo ambiental dos proprietários rurais, vai depen
der da introdução de estímulos econômicos efetivos
para a recomposição e a conservação das florestas.
Precisamos de políticas públicas que incentivem as
pessoas a promoverem, por si próprias, a proteção do
meio ambiente.
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o projeto de lei que ora apresentamos tem duas
vertentes. Queremos, por um lado, estimular os pro
prietários que têm áreas preservadas em proporções
maiores que o legalmente exigido a manterem essas
áreas, ao invés de promoverem o seu desmatamento
para o desenvolvimento de atividades econômicas.
Por outro lado, é importante garantir a recuperação de
áreas relevantes para a conservação.

Dessa forma, contamos com um debate profí
cuo da proposição que ora apresentamos nesta
Casa, para instituir mecanismos importantes em prol
do meio ambiente.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2002. 
Deputado Luciano Castro.

PROJETO DE LEI N° 149, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera o Decreto Lei n° 2848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, tipifi
cando o crime de terrorismo e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Justi
ça e de Redação)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei altera o Decreto Lei n° 2848, de

7 de dezembro de 1940 - Código Penal, tipificando o
crime de terrorismo e modificando as leis correlatas.

Art. 2° O Decreto Lei nO 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 286A. Praticar ou provocar, por qualquer
meio, alarma, tumulto, pânico, ou outra forma de ter
ror, anunciando ou simulando atentado, desastre ou
perigo que sabe inexistente.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
Art. 288A. Promover ou fundar grupo, organiza

ção ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoi
ar de qualquer forma.

Pena - reclusão de cinco a quinze anos.
§ 1° nas mesmas penas incorre quem praticar

atos preparatórios da constituição de grupo, organi
zação ou associação terrorista.

§ 2° Considera-se grupo, organização ou asso
ciação terrorista, todo agrupamento de duas ou mais
pessoas, que atuando concertadamente, visem a
prática de ato terrorista.

Art. 288B. Praticar crime, por motivo de faccio
nismo político, religioso, filosófico ou étnico, com o fim
de prejudicar a integridade ou a independência nacio-

nal, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das
instituições do Estado, forçar a autoridade a praticar
um ato ilegal, a abster-se de praticar o que a lei man
da, ou ainda intimidar pessoas, grupo de pessoas ou
a população em geral; causando insegurança, pavor,
pânico ou dano, físico, moral ou psicológico.

Pena - reclusão, de doze a vinte anos.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem pratica as

condutas previstas neste artigo, mediante acréscimo,
supressão ou modificação de dados, ou por qualquer
outro meio interfere em sistema de informação ou
programas de informática.

§ 2° Se resulta lesão corporal grave:
Pena - reclusão de dezesseis a vinte e cinco

anos.
§ 3° Se resulta morte:
Pena - reclusão de vinte a trinta anos.
§ 4° Aumenta-se a pena de um terço, se o agen

te é funcionário público."
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 4° Fica revogado o art. 8°, da Lei n° 9.034,

de 3 de maio de 1995:

Justificação

Este projeto vem ao encontro dos verdadeiros
anseios da sociedade, tipificando o crime de terroris
mo. Ele fecha as lacunas previstas na legislação atu
ai, com a não tipificação de delito qualificado como
terrorismo, ao mesmo tempo coloca a nossa legisla
ção penal no mesmo nível dos países mais desenvol
vidos.

Creio que com a tramitação desse projeto, com
o seu amadurecimento nas comissões e com os de
bates entre os parlamentares, estaremos dando um
instrumento eficaz para a defesa da sociedade e pon
do um fim na impunidade do crime.

Brasília, em 17 de fevereiro de 2003. - Deputado
Alberto Fraga, PMDB-DF.

PROJETO DE LEI N° 150, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

Altera a Lei n° 9.034, de 03 de maio
de 1995 e dá outras providências.

(Às Comissões de Constituição e Justi
ça e de Redação

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Esta Lei altera a Lei nO 9.034, de 3 de

maio de 1995.
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Art. 20 O Art. 10, da Lei na 9.034, de 3 de maio
de 1995, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 10. Os condenados por crimes decorrentes de
organização criminosa cumprirão integralmente a pena
em regime fechado, vedadas a concessão da suspensão
condicional da pena e a subst~uição da pena de reclusão
por pena restr~iva de direitos ou mu~a.

Art. 30 O Art. 10 da Lei na 9.613, de 3 de março
de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 10
..

11 - de terrorismo e seu financiamento;".

Art. 40 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Este projeto vem ao encontro dos verdadeiros
anseios da sociedade, modernizando e aperfeiçoan
do a lei de combate ao crime organizado. Ele acaba
com as lacunas previstas na legislação atual e que
têm sido utilizadas para deixar em liberdade margina
is da mais alta periculosidade.

Creio que com a tramitação deste projeto, com o
seu amadurecimento nas comissões e com a discus
são com os demais parlamentares, estaremos dando
um instrumento eficaz para a defesa da sociedade e
pondo um fim na impunidade do crime organizado.

Brasília, 17 de fevereiro de 2003. - Deputado
Alberto Fraga, PMDB-DF

PROJETO DE LEI N° 155, DE 2003
(Do Sr.lnocêncio Oliveira)

Acrescenta dispositivo à Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995, que "dis
põe sobre o Plano Real, o Sistema Mone
tário Nacional, estabelece regras e condi
ções de emissão do Real e os critérios
para conversão das obrigações para o
Real, e dá outras providências.

(Às Comissões Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo; Finanças E Tributação;
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A Lei na 9.069, de 29 de junho de 1995,

que "dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário
Nacional, estabelece regras e condições de emissão
do Real e os critérios para conversão das obrigações
para o Real, e dá outras providências", passa a vigo
rar acrescido do seguinte artigo rA:

"Art.r ..

Art. rA Além da providência prevista
no artigo anterior, o Presidente do Banco
Central do Brasil deverá comparecer trimes
tralmente à Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio da Câmara dos Deputados,
em datas previamente agendadas pela Co
missão, para expor sobre a execução da
programação monetária e a evolução da
economia nacional no trimestre."

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

Justificação

Com o intuito de fortalecer o legislativo, tal como
fez a Constituição de 1998, como fez a Constituição
de 1998, como parceiro do Executivo na definição dos
programas e metas governamentais, a Lei 9.069, de
1995, que instituiu o Plano Real, dedica um capítulo
às medidas de competência da autoridade monetária
nas suas relações com o Congresso Nacional e suas
Casas, de modo a ensejar um maior envolvimento do
Legislativo no tocante à programação monetária.

Embora represente um avanço, a lei não dá muita
ênfase ao trabalho do Congresso e de suas Casas no
que diz respeito ao acompanhamento da execução do
programa estabelecido, prevendo, apenas, a remessa
de relatórios periódicos a seus respectivos Presidentes.
O projeto em apreço visa valorizar esse ponto, impondo
ao Presidente do Banco central o dever de comparecer
trimestralmente à comissão técnica da Câmara dos De
putados, para prestar informações sobre o desenvolvi
mento das metas estabelecidas e o desempenho da
economia no período. Trata-se de providência que con
sideramos indispensável para maior e efetiva interação
entre o Legislativo e o Executivo no cumprimento das
metas que o País elegeu.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2003.
- Deputado Inocêncio Oliveira.

PROJETO DE LEI N.o 160, DE 2003
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Acrescenta dispositivos à lei n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
regulamenta o artigo 236 da Constituição
Federal e dá outras providências.

(À Comissão Constituição e Justiça e
de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A Lei na 8.935, de 18 de novembro de

1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

, o ._.• •• ._. , . __ ,'
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" Art. 2 A - A outorga da delegação par
ao exercício da atividade notarial e de regis
tro é ato privativo do Poder Executivo dos
Estados e do Distrito Federal:'

Parágrafo único. A criação, acumulação ou ane
xação, desacumulação ou desanexação e a extinção
de serviços ou serventias notariais e de registro, bem
como as normas para realização dos concursos públi
cos de provimento da delegação, far-se-ão mediante
Lei dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Esta proposição visa preencher uma lacuna le
gai, evitando-se que vários níveis de Poder tratem da
questão, determinado que, ao Poder Executivo dos
Estados e do Distrito Federal compete privativamente
a outorga da delegação para o exercício da atividade
notarial e de registro.

Também, lei dos Estados e do Distrito Federal,
determinará a criação, acumulação ou anexação, de
sacumulação ou desanexação e a extinção de servi
ços ou serventias notariais e de registro, bem como
as normas para realização de concursos públicos de
provimento da delegação.

Desde que lei Estadual e do Distrito Federal de
finirá as normas, não cabe ao Poder Legislativo Fede
ral definir outras questões, esperando o apoio dos no
bres pares para solução do problema.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003 
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presi
dente.

PROJETO DE LEI N° 165, DE 2003
(Do Sr. Enio Bacci)

Dispõe sobre a reserva de vagas
nas Universidades Públicas do País, para
estudantes carentes e dá outras provi
dências.

(Apense-se ao PL-1643/1999)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 8.935, de 18 de novembro de

1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

" Art. 2 A - A outorga da delegação par
ao exercício da atividade notarial e de regis
tro é ato privativo do Poder Executivo dos
Estados e do Distrito Federal."

Parágrafo único. A criação, acumulação ou ane
xação, desacumulação ou desanexação e a extinção
de serviços ou serventias notariais e de registro, bem
como as normas para realização dos concursos públi
cos de provimento da delegação, far-se-ão mediante
Lei dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Esta proposição visa preencher uma lacuna le
gai, evitando-se que vários níveis de Poder tratem da
questão, determinado que, ao Poder Executivo dos
Estados e do Distrito Federal compete privativamente
a outorga da delegação para o exercício da atividade
notarial e de registro.

Também, lei dos Estados e do Distrito Federal,
determinará a criação, acumulação ou anexação, de
sacumulação ou desanexação e a extinção de servi
ços ou serventias notariais e de registro, bem como
as normas para realização de concursos públicos de
provimento da delegação.

Desde que lei Estadual e do Distrito Federal de
finirá as normas, não cabe ao Poder Legislativo Fede
ral definir outras questões, esperando o apoio dos no
bres pares para solução do problema.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro-Vice-Presi
dente.

PROJETO DE LEI N° 170, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Adiciona dispositivo à Consolida
ção de Leis do Trabalho - CLT, assegu
rando ao acidentado no trabalho e ao
portador de doença profissional o direito
de exercer funções compatíveis com seu
estado físico.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - A seção V do Capítulo V, da Consolida

ção das Leis do Trabalho, aprovadas pelo Decreto-lei
n.o 5.452, de 1° de maio de 1943, passará a viger
acrescido do seguinte art. 170, renumerados o atual
e os subseqüentes:
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"Art. 170. Ao empregado acidentado no traba
lho que após a consolidação das lesões resultantes
do acidente, permanecer incapacitado para a ativida
de habitual à época do acidente, é assegurado o dire
ito de ser aproveitado, na mesma empresa, desde
que possa exercer atividade compatível com sua ca
pacidade funcional, sem prejuízo da remuneração
então percebida."

Parágrafo Único - A mesma garantia é asse
gurada ao empregado que for portador de doenças
profissional, contraída durante o exercício de suas
atividades, na empresa, enquanto perdurar a molés
tia que o incapacite para o exercício de suas ativida
des habituais.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O uso crescente de tecnologia, com máquinas
de última geração, não é sinônimo de garantia de se
gurança aos milhares de trabalhadores brasileiros
que atuam junto à indústria, à construção civil e à
agropecuária. Pelo contrário, a chegada de novas tec
nologias requer uma avaliação mais intensa para se
conhecer os verdadeiros riscos a que estão expostos
os trabalhadores.

Nos últimos anos, houve um aumento significati
vo de casos de Lesões por Esforço Repetitivo (LER),
e as doenças dermatológicas também fizeram grande
nLlmero de vítimas, especialmente os eczemas e aler
gias causadas por óleos e poeiras tóxicas.

A sina dos trabalhadores acidentados no traba
lho ou que se tornam portadores de moléstia profis
sional é dramática, eis que, além das amarguras e
tormentos decorrentes da incapacidade física, são
eles, despedidos pela empresa e marginalizados do
mercado de trabalho.

Nesse contexto é fundamental o direito que alvi
tramos consagrar nesta proposição, que aliás, já vem
sendo objetivo de convenções coletivas em algumas
categorias profissionais.

Em se tratando de medida das mais justas, es
peramos que venha a merecer o beneplácito dos ilus
tres membros desta Casa.

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL-RJ

PROJETO DE LEI N° 178, DE 2003
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Acresce Seção I - A e altera os arti
gos 156 e 157 da Lei 8.069, de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Seção I do Capítulo 111 da Lei n.o 8.069,

de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente, passa
a vigorar acrescido da seguinte Seção:

"SEÇÃO l-A
Da Preservação dos Vínculos Familiares

Art. 154 - A. O procedimento para a preserva
ção dos vínculos familiares será iniciado por técni
cos de entidades de abrigo, imediatamente após o
recolhimento da criança ou adolescente, com base
no disposto pelo artigo 92, com vistas à reintegra
ção familiar.

§ 1° Sempre que possível, os técnicos devem
procurar outros membros da família para cumprir a fi
nalidade de reintegração social.

§ 2° As famílias devem ser inseridas em progra
mas de apoio e proteção ao abandono, nos termos do
que dispõe o artigo 23 e seu parágrafo único.

§ 3° Havendo constatação imediata da inviabili
dade da preservação dos vínculos familiares, devido
a gravidade ou excepcionalidade do caso, será enca
minhado parecer fundamentado à autoridade judiciá
ria, com vistas a subsidiar a ação de perda ou sus
pensão do pátrio poder.

§ 4° Aceitando o parecer de que trata o parágra
fo anterior, a autoridade judiciária encaminhará os au
tos ao Ministério Público, para que proponha a ação
de perda de pátrio poder, observando o que dispõe o
artigo 157 e seus parágrafos.

§ 5° Caso a autoridade judiciária não aceite o
parecer de que trata o § 3°, determinará à entidade de
abrigo as medidas que entender necessárias.

§ 6° O prazo para esgotamento das tentativas de
preservação dos vínculos familiares é de três meses.

§ 7° O prazo de que trata o parágrafo anterior
poderá ser prorrogável por igual período pela autori
dade judiciária, mediante decisão fundamentada,
desde que evidenciadas as possibilidades de suces
so dos trabalhos de preservação dos vínculos familia
res em andamento.



Justificação

A realidade em que vivem as crianças e adoles
centes que moram em abrigos em todo o pais é gritante,
como constatou a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados em dezembro de 2001 , período
em que visitou abrigos em vários estados do Brasil. Uma
realidade que percebe-se a distorção do objetivo fim des-
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§ 8° Se, ao término do prazo de que trata o pará - ses abrigos, que deveria ser de proteção, calor humano,
grafo anterior, ficar caracterizado o insucesso das torna-se uma experiência de exílio familiar, em sua maio-
tentativas de preservação do vínculo familiar, os diri- ria, onde ficarão praticamente detentas nesses estabele-
gentes da entidade de abrigo encaminharão, no prazo cimentos até alcançarem sua maior idade.
de 48 horas, parecer fundamentado à autoridade judi- Essas crianças e adolescentes desejam apenas
ciária, a qual procederá nos termos do § 4°." a felicidade, como quaisquer crianças de famílias es-

Art. 2° O art. 156 da Lei n.o 8.069, de 1990 - truturadas. Querem um pai, uma mãe, mas, sem a in-
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo- tervenção do Poder Público, hoje fica difícil.
rar com seguinte redação: Infelizmente, hoje a maioria dos casais que fa-

"Art. 156. O procedimento para a perda ou a zem parte da "fila" de adoção preferem crianças re-
suspensão do pátrio poder terá início por provocação cém nascidas "criadas a base de danoninho", ou seja,
do Ministério Público ou de quem tenha legítimo inte- brancas, olhos claros, face coroada, rechonchudas e
resse; e sua tramitação, assegurado o contraditório, sorridentes. Porém as crianças que encontramos
não poderá exceder o prazo de seis meses, contatos nesses abrigos não estão nesses padrões. Na grande
da data da juntada aos autos do mandado de citação maioria possuem rostos entristecidos, nutrição a de-
do responsável pela criança ou adolescente:' sejar, são mestiças, pardas e negras. Geralmente já

Art. 3° O art. 157 da Lei n.o 8.069, de 1990 - estão em idade avançada, muitas sofrem violências
Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigo- psicológicas e físicas. Essas crianças estão margina-
rar com a seguinte redação: lizadas do processo de adoção devido seu perfil.

"Art. 157. Recebendo os autos nos termos do § A ótica estabelecida é que o processo de ado-
3° do artigo 155, o Ministério Publico proporá, em ção deve encontrar uma criança para uma família que
quinze dias, improrrogáveis, o procedimento de perda não possui filhos, sendo que, o inverso temos que
do pátrio poder ou retornará os autos ao juízo, funda-

fazê-lo ser verdadeiro, pois, hoje, não é.
mentando a não-propositura da ação.

É ponto pacífico que o poder público deve esgo
§ 1° A autoridade judiciária, ao receber os autos

tar todos os meios para a recuperação dos laços fami
nos termos do caput, sem que tenha sido proposto o
procedimento de perda de pátrio poder, e concordando liares biológicos entre pais e filhos, deve estimular a
com as razões, determinará as medidas necessárias. reaproximação e propor políticas públicas para a via-

§ 20 Caso a autoridade judiciária discorde da bilização disto como a criação de emprego, auxílios
não-propositura do procedimento de perda de pátrio sociais, assistência psicológica, escolas próximas as
poder, remeterá, em quinze dias, improrrogáveis, os residência, entre outras ações que poderíamos enu-
autos ao órgão Superior do Ministério Público, para merar. Porem, existem casos que comprovadamente
redistribuição e novo exame, que deverá obedecer existe a condição de abandono total, mas, a criança
aos prazos e à sistemática prevista neste artigo. espera por anos de decisão judicial, o que transforma

§ 3° É vedado ao Ministério Público deixar de as casas de passagem em verdadeiros depósitos de
propor o procedimento de perda de pátrio poder sem exilados, condenados a própria sorte.
que proponha a adoção de medidas tendentes a pre- Procuramos, então, ao fixar prazos e regular uma
servação dos vínculos familiares, as quais devem ser dinâmica de prevenção ao abandono, corrigir o que nos
inovadoras com relação as já tentadas pela entidade parece ser uma lacuna do estatuto. O mesmo diploma
de abrigo e não poderão exceder o prazo de que trata legal que fixou um prazo limite para a execução de me-
o artigo 155, § 6°." didas de privação de liberdade para adolescentes que

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- praticam atos infracionais graves, não apresentou qual-
blicação. quer prazo limite para a destituição do pátrio poder o

que, na maioria das vezes, tem implicado na lamentável
prática de uma exclusão pelo abrigamento.

Num pais em que se pratica a exclusão social
sem remorsos, o abandono das crianças - face mais
cruel do descaso do estado com seus cidadãos - está
a exigir solução urgente, porque urgentes são suas
necessidades, precisamente em função de sua condi
ção de pessoa em desenvolvimento.
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Tão fundamental é esse direito, que o ECApreviu
que esgotados os recursos de manutenção na família de
origem, a criança ou o adolescente será colocado em fa
mí�ia substituta, rompendo a concepção que tem atra
vessado séculos - de que a família só pode ser entendi
da dentro de um contexto físico-biológico, propondo la
ços de afeto, diante da falência dos laços de sangue.

Assim sendo recuperável a convivência ou per
manência da criança com sua família biológica, o juiz
poderá suspender ou destituir-lhes do pátrio poder, li
berando a criança ou adolescente para que possa ser
escolhida e aceita em uma família substituta, seja em
guarda ou adoção.

Importante observar não se estar propondo, ao
arrepio da lei, que os pobres e miseráveis, maioria es
magadora da população brasileira, renunciem ao direito
de constituir e manter uma família. Em boa hora o esta
tuto veio pacificar que a fana ou a carência de recursos
materiais não constitui motivo suficiente para perda ou
suspensão do pátrio poder, inexistindo outro motivo que
por si só autorize a decretação da medida extrema, a
criança ou adolescente será mantida em sua família de
origem, a qual, obrigatoriamente, deverá ser incluída
em programas oficiais de auxílio.

É com os olhos voltados para as crianças e ado
lescentes cuja a preservação dos vínculos familiares
restou inviabilizada, mediante constatação expressa
e fundamentada exagerada pelos técnicos dos abri
gos e do judiciário - que propomos a necessária alte
ração no ECA, afim de que passe a constar, na lei,
prazo para a perda e suspensão do pátrio poder, ofe
recido como alternativa para

Para esse universo infanto-juvenil o tempo urge,
porque é hoje - e não amanhã - que estão formando
suas células, que foi deflagrado o seu processo de
crescimento e desenvolvimento. Impossível perma
necermos todos, sociedade e estado, impassíveis ao
seu sofrimento público e histórico.

Ao fim e ao cabo, o que se está propondo é um
olhar solidário ao exército de crianças e adolescentes
que cresce silenciosamente entre os muros dos abrigos
e ruidosamente nas ruas, para as quais restou inviabili
zada a convivência ou permanência com sua família bi
ológica e que amargam a fana de família e a fana de afe
to, devido a inércia dos poderes públicos instituídos e à
fana de vontade política. O que se pretende é dar voz
aos que não tem voz, retirando-os do limbo da burocra
cia estadual e da ind~erença social e outorgando-lhes
efetivamente, a cidadania a que têm direito.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. 
Deputado Reginaldo Lopes, PT-MG.

PROJETO DE LEI N° 186, DE 2003
(Do Sr. Maurício Rabelo)

Institui o Dia Nacional do Cozinheiro.
(Às Comissões de Educação, Cultura e

Desporto Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 4° Art. Fica instituído o Dia Nacional do Co

zinheiro a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de
outubro, dia da festa litúrgica de São Benedito.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

A instituição de uma data comemorativa objetiva
destacar um segmento da sociedade para homena
geá-lo.

Queremos destacar, com nosso projeto, a pro
fissão do cozinheiro. Este artista que elevou o fazer
cotidiano à arte culinária, que exerce a tarefa de
transformar os alimentos, tornando-os palatáveis, e é
capaz de criar, indefinidamente, novas formas, para
os mesmos produtos agrícolas ou industrializados,
que há anos se apresentam com as mesmas caracte
rísticas.

A criatividade é plenamente exercida, várias ve
zes ao dia, e a repetição não torna, menos atraente e
saboroso, o prato simples e básico do arroz com feijão.

A escolha do dia de São Benedito para come
morar o dia do cozinheiro justifica-se, pois, suas habi
lidades culinárias eram reconhecidas pela irmandade
dos frades franciscanos, à qual pertencia.

São Benedito nasceu na Sicília, Itália, de pais
africanos, em 1526 e, foi canonizado em 1807. Che
gou a Superior no Convento de Santa Maria, localiza
do no vale de Nazzara. Tornou-se muito popular no
Brasil sendo lembrado nos folguedos de formação
afro-brasileira, denominados congadas, em que se
destacam as tradições históricas, os usos e os costu
mes tribais de Angola e do Congo.

Câmara Cascudo , no Dicionário do Folclore
Brasileiro, afirma: "Há congadas no Norte do Brasil,
no Centro-Sul e em diversos estados do Nordeste,
com variantes locais. Têm como padroeiros Nossa
Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Ifigênia e
geralmente se apresentam nas festas dos santos ou
no mês de maio".

Esperamos contar com o apoio dos nobres Pa
res para a justa homenagem que ora propomos.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. 
Deputado Maurício Rabelo.



Dispõe sobre a criação de platafor
mas industriais voltadas para o incentivo
a atividades exportadoras.

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes Economia, Indústria, Comércio e Turis
mo Finanças e Tributação Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei estabelece as normas para cria

ção e funcionamento de plataformas industriais, loca
lizadas em aeroportos, portos ou em estações adua
neiras interiores (EADls), bem como o regime especi
al a que se sujeitam, e institui os incentivos a serem
concedidos às empresas que nelas se instalarem.

Art. 2° Fica criado o regime especial de platafor
ma industrial, com o objetivo principal de fortalecer a
balança comercial brasileira, incentivando a fabrica
ção de produtos com maior valor agregado para ex
portação.

§ 1° As plataformas industriais poderão ser ins
taladas em todo o território nacional em áreas:

a) pertencentes a aeroportos internacionais al
fandegados, ou que lhes sejam adjacentes e possam
ser anexadas de forma contínua aos terrenos por eles
ocupados;

b) pertencentes a portos organizados ou insta
lações portuárias de uso público, ou que lhes sejam
adjacentes e possam ser anexadas de forma contí
nua aos terrenos por eles ocupados; e

c) pertencentes a estações aduaneiras interio
res (EADls) ou que lhes sejam adjacentes e possam
ser anexadas de forma contínua aos terrenos por eles
ocupados.

§ 2° Cada plataforma industrial será criada por
instrumento próprio do Poder Executivo, que deverá
realizar os estudos técnicos de viabilidade para sua
implantação e operação, considerando, especialmen
te, os aspectos de controle aduaneiro e fiscal envolvi
dos e os resultados esperados com seu funciona
mento.

§ 3° Para efeitos aduaneiros as plataformas in
dustriais serão consideradas como área primária, es
tando todo o fluxo de pessoas e de produtos, nelas
originados ou a elas destinados, sujeitos ao controle
aduaneiro próprio.

§ 4° O Poder Executivo poderá, através de licita
ção pública e observadas as normas estabelecidas
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PROJETO DE LEI N° 190, DE 2003 no regulamento, conceder a administração das plata-
(Do Sr. Maurício Rabelo) formas industriais à iniciativa privada.

Art. 3° Apenas poderão se instalar nas platafor
mas industriais aquelas empresas cuja produção seja
inteiramente destinada à exportação.

§ 1° Empresas brasileiras já existentes poderão
construir plantas fabris nas plataformas industriais,
devendo, entretanto, manter contabilidade de todas
as atividades produtivas, comerciais e trabalhistas
dessas plantas apartada da sua contabilidade geral.

§ 2° O regulamento definirá outras exigências e
condições para a instalação e operação de empresas
nas plataformas industriais.

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras
nas plataformas industriais far-se-á com a suspensão
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produ
tos Industrializados, que será convertida em isenção
quando de sua exportação, seja na mesma forma que
foi importada ou agregada como insumo a mercadori
as produzidas localmente.

Art. 5° Os produtos nacionais ou nacionalizados,
que entrarem nas plataformas industriais, estarão isen
tos do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Parágrafo único. Ficam asseguradas a manu
tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados relativos às matérias-pri
mas, produtos intermediários e material de embala
gem empregados na industrialização dos produtos
entrados nas plataformas industriais.

Art. 6° As empresas que se instalarem nas pla
taformas industriais farão jus à isenção:

I - do imposto incidente sobre as remessas e os
pagamentos realizados, a qualquer título, a residen
tes e domiciliados no exterior;

11 - da Contribuição para os Programas de Inte
gração Social e de Formação do Patrimônio do Servi
dor Público - PIS/PASEP;

111- da Contribuição Social sobre o Lucro Líqui
do- CSLL;

IV - da Contribuição para Financiamento da Se
guridade Social- COFINS;

V - do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores
Mobiliários - IOF; e

VI - da Contribuição Provisória sobre a Movi
mentação Financeira - CPMF.

Art. 7° Os produtos nacionais ou nacionalizados
que entrarem nas plataformas industriais não pode
rão ser exportados sem que tenham sido submetidos
a transformação ou agregados a outros produtos em
fábricas instaladas na plataforma industrial.



PROJETO DE LEI N° 194, DE 2003
(Do Sr. Wasny de Roure)

"Artigo IV - Ninguém será mantido em
escravidão ou servidão; a escravidão e o
tráfico de escravos são proibidos em todas
as suas formas."

Dispõe sobre o aumento de pena do
crime de redução de alguém à condição
análoga à de escravo.

(Apense-se ao PL 7429/2002)

"Art.149 .
Pena - reclusão de 25 a 30 anos e

multa."

No Brasil, na prática, a escravidão não foi aboli
da. Diversos casos de trabalho escravo, principalmen
te em fazendas, estão sendo ultimamente noticiados,
mas sabe-se que esta conduta hedionda sempre
existiu.

O bem juridicamente tutelado é a liberdade indi
viduai, mas na realidade tutela-se diversas formas de
liberdades, além da integridade física e moral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 8072, de 25 de julho de

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

"VIII - Reduzir alguém à condição aná
loga à de escravo (art. 149 do Código Pe
nai)."

Art. 2° O art. 149 do Código Penal passa a vigo
rar com a seguinte redação:

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

Justificação

O Brasil foi o último país do mundo a abolir a es
cravidão, em 13 de maio de 1888.

A escravidão é abominada pela humanidade. A
Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu
inciso IV estabelece:
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Art. 8° Eventual descaminho ou contrabando re- A aprovação do presente projeto por esta Casa
alizado sob responsabilidade ou com a cumplicidade certamente será de grande importância para a im-
de empresa que esteja instalada em uma plataforma plantação bem sucedida dos plataformas industriais,
industrial sujeita a infratora, além das sanções de na- razão por que acreditamos que contaremos com o
tureza fiscal, cambial, administrativa e penal previs- apoio dos nobres pares.
tas na legislação vigente, à perda da autorização para Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2003. -
funcionar. Deputado Mauríco Rabelo.

Parágrafo único. Os sócios e administradores da
empresa infratora respondem de forma solidária pela
infração cometida, estando sujeitos às sanções de
natureza penal constantes da legislação em vigor.

Art. 9° Esta lei entra em vigor no primeiro dia útil
do ano imediatamente posterior ao de sua publicação.

Justificação

O incremento das exportações volta a ocupar
posição de destaque na discussão das questões eco
nômicas do País. Nesse contexto, a preocupação em
reduzir o "custo Brasil", com a busca de políticas e
medidas viáveis, que representem soluções para
seus diversos componentes estruturais, torna-se im
periosa.

Obviamente, em um quadro de crise internacio
nal e com mercados cada vez mais competitivos, o
aumento das vendas externas deve apoiar-se, funda
mentalmente, em ganhos de eficiência e redução de
custos na cadeia produtiva doméstica, focalizada de
forma abrangente. Assim, é importante a adoção de
medidas que, de alguma forma, beneficiem a indús
tria, seja nas várias etapas do processo produtivo,
seja no que se refere à logística de distribuição e co
mercialização das mercadorias.

E esse é, justamente, o objetivo do projeto de lei
sob exame. Propiciar um instrumento que reduza os
custos das empresas voltadas para o mercado exter
no, permitindo que a produção aconteça em um local
onde as condições de operação são maximizadas
tanto no que se refere à importação de insumos quan
to no que respeita à exportação do produto final. Além
disso, rebaixa-se o custo tributário daquelas empre
sas pela isenção de diversos impostos e contribui
ções federais a que, de outra forma, estariam sujeitas.

Com isso estaríamos potencializando a capaci
dade do instrumento de alavancar as operações de
comércio exterior e, mais ainda, permitindo que em
presas com potencial exportador, localizadas em re
giões distantes dos grandes centros urbanos - onde
estão os aeroportos internacionais -, usufruam dos
benefícios ora propostos através da instalação de
plantas industriais nas EADls.
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A pena atribuída pelo art. 149 do Código Penal é
ínfima diante da brutalidade de ainda submeter um
ser humano à escravidão:

"Redução a condição análoga à de es
cravo

Art. 149 - Reduzir alguém a condição
análoga à de escravo:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos."

A pena mínima é de 2 (dois) anos, portanto o
crime é suscetível à fiança. A grande vantagem é
que o Ministério Público não precisa se manifestar e
o Juiz pode conceder diretamente a liberdade provi
sória mediante pagamento de fiança. O art. 323 do
CPP estabelece:

"Art. 323. Não será concedida fiança:
I - nos crimes punidos com reclusão

em que a pena mínima cominada for superi
or a 2 (dois) anos;"

A pena proposta é a mesma da maior aplicada
no Código Penal, pois reduzir, em pleno século XXI,
uma pessoa à condição análoga à de escravo é na
realidade uma das condutas mais hediondas.

Diante desses argumentos, esperamos contar
com o apoio dos nobres Colegas para ver aprovada a
presente proposição, por ser medida de inteira
Justiça Social.

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2003.
Wasny de Roure, Deputado Federal, PT/DF.

PROJETO DE LEI N° 212, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Proíbe a venda de bebidas alcoóli
cas destiladas em quiosques de praia,
em feiras livres e por ambulantes em lo
gradouros e locais públicos.

(Às Comissões de Apense-se ao
PL-4846/1994 )

O Congresso Nacional decreta:
Art. 5° Art. Fica proibida a comercialização de

bebidas alcoólicas destiladas em quiosques de praia,
em feiras livres e por ambulantes em quaisquer outros
logradouros e locais públicos.

Parágrafo único. A proibição estende-se à co
mercialização de drinques e coquetéis de qualquer
tipo, em cuja preparação sejam utilizadas as bebidas
mencionadas no caput.

Art. 6° Art. O descumprimento do disposto nes
ta Lei sujeita o infrator à multa de R$1.000,00 (um mil
reais) e à apreensão do estoque de bebidas destila
das encontrado em seu poder.

Parágrafo único. Em caso de reincidência a muI
ta estabelecida no caput eleva-se para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Art. 7° Art. Esta lei entra em vigor na data de sua
publ icação.

Justificação

A comercialização de bebidas alcoólicas desti
ladas em locais públicos atingiu níveis lamentáveis
em todo o território nacional e, em especial, nas prai
as, no período de verão. Os ambulantes que tradicio
nalmente vendiam sorvetes, refrescos e biscoitos
passaram a ofertar cervejas e bebidas alcóolicas,
preparadas com a utilização de cachaça, vodca, uís
que, etc.

O mesmo fenômeno pode ser observado, tam
bém, nas feiras de artesanato, nas competições es
portivas e em muitos outros lugares públicos onde,
geralmente, podemos observar famílias, adolescen
tes e até crianças aproveitando seus momentos de
folga e buscando lazer nos finais de semana.

A venda de bebidas com elevado teor alcóolico
nesses locais, por outro lado, pode ocasionar situa
ções desagradáveis e até perigosas, uma vez que tor
na-se difícil para as autoridades o controle de seu
consumo. É nesse ambiente que muitos menores de
idade, que não podem ainda freqüentar bares e boa
tes, encontram a oportunidade para seu primeiro con
tato com a bebida.

Em função disso, a comercialização de bebidas
alcoólicas destiladas em locais públicos tem sido ob
jeto de regulamentação restritiva em alguns municípi
os de nosso País. O noticiário da imprensa nesses lo
cais leva a crer que os resultados obtidos têm sido
amplamente favoráveis no que respeita à redução
dos índices de violência.

Por esses motivos conto com o apoio dos no
bres pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2003. 
Deputado Feu Rosa.

PROJETO DE LEI N° 227, DE 2003
(Do Sr. Moisés Lipnik)

Destina dez por cento da arrecada
ção do jogo de bingo permanente ao
Fundo Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente - FNCA.
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(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; Finanças e Tributação (Art.54); e de
Constituição e Justiça e de Reda
ção(Art.54).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 8° Art. Ficam destinados ao Fundo Nacional

dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 10% (dez por
cento) da arrecadação bruta auferida com a explora
ção regular do jogo de bingo de que trata a Lei n°
9.981, de 14 de julho de 2000.

Art. 9° Art. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Mesmo os que se posicionam contra os jogos
reconhecem os benefícios sociais advindos das lote
rias oficiais administradas pela Caixa Econômica Fe
deral.

No caso do jogo do bingo, entretanto, nenhuma
destinação de recursos semelhantes, até agora, vem
sendo dada as nossas carências sociais.

O nosso entendimento é de que os bingos preci
sam contribuir da mesma forma, que as loterias ofici
ais, no caso, ao amparo das nossas crianças e ado
lescentes.

Dessa forma, a prática do bingo será melhor jus
tificada e compreendida pela nossa sociedade.

Contamos com o apoio de nossos Pares para a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2003. 
Deputado Moisés Lipnik..

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente, e dá outras providências.

LIVRO I
Parte Geral

TíTULO I
das disposições preliminares

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a proteção integral
à criança e ao adolescente.

Art. 2° Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade in-

completos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18
(dezoito) anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei,
aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.

Art. 3° A criança e o adolescente gozam de to
dos os direitos fundamentais inerentes à pessoa hu
mana, sem prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-se-Ihes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de
dignidade.

Art. 4° Édever da família, da comunidade, da so
ciedade em geral e do Poder Público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referen
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao es
porte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade com
preende:

a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços pú
blicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.

LEI N° 9.981, DE 14 DE JULHO DE 2000.

Altera Dispositivos da Lei nO 9.615,
de 24 de março de 1998, e dá Outras Pro
vidências.

Art. 1° A Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3° :'
"Parágrafo único "

"11 - de modo não-profissional, identifi
cado pela liberdade de prática e pela inexis
tência de contrato de trabalho, sendo permi
tido o recebimento de incentivos materiais e
de patrocínio." (NR)

"a) (revogada);"
"b) (revogada)."
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"Art. 4° :'
"I - o Ministério do Esporte e Turismo;"

(NR)

"Art. 11. O Conselho de Desenvolvi
mento do Desporto Brasileiro - CDDB é ór
gão colegiado de normatização, deliberação
e assessoramento, diretamente vinculado
ao Gabinete do Ministro de Estado do
Esporte e Turismo, cabendo-lhe:" (NR)

"V - exercer outras atribuições previs
tas na legislação em vigor, relativas a ques
tões de natureza desportiva;"

"VI - aprovar os Códigos de Justiça
Desportiva e suas alterações; (NR)

"VII - expedir diretrizes para o controle
de substâncias e métodos proibidos na prá
tica desportiva."

"Art. 12-A. O Conselho de Desenvolvi
mento do Desporto Brasileiro - CDDB terá a
seguinte composição:" (AC)

"I - o Ministro do Esporte e Turismo;"
(AC)

"11 - o Presidente do INDESP;" (AC)
"111 - um representante de entidades

de administração do desporto;" (AC)
"IV - dois representantes de entidades

de prática desportiva;" (AC)
"V - um representante de atletas;"

(AC)
"VI - um representante do Comitê

Olímpico Brasileiro - COB;" (AC)
"VII - um representante do Comitê Pa

raolímpico Brasileiro - CPOB; " (AC)
"VIII - quatro representante do despor

to educacional e de participação indicados
pelo Presidente da República;" (AC)

"IX - um representante dos secretários
estaduais de esporte;" (AC)

"X - três representantes indicados pelo
Congresso Nacional, sendo dois deles da
maioria e um da minoria." (AC)

"Parágrafo único. Os membros do Con
selho e seus suplentes serão indicados na
forma da regulamentação desta Lei, para
um mandato de dois anos, permitida uma
recondução." (AC)

"Art. 15 "

"§ 2° É privativo do Comitê Olímpico
Brasileiro - COB e do Comitê Paraolímpico
Brasileiro - CPOB o uso das bandeiras, le
mas, hinos e símbolos olímpicos e paraolím
picos, assim como das denominações "jo
gos olímpicos", "olimpíadas", "jogos parao
límpicos" e "paraolimpíadas", permitida a uti
lização destas últimas quando se tratar de
eventos vinculados ao desporto educacional
e de participação." (NR)

"Art. 18 "

"Parágrafo único. A verificação do cum
primento das exigências contidas nos inci
sos I a IV deste artigo será de responsabili
dade do INDESP:' (NR)

"Art. 27. É facultado à entidade de prá
tica desportiva participante de competições
profissionais:" (NR)

"I - transformar-se em sociedade civil
de fins econômicos;" (NR)

"11 - transformar-se em sociedade co
merciai;" (NR)

"111 - constituir ou contratar sociedade
comercial para administrar suas atividades
profissionais." (NR)

"§ 1° (parágrafo único original) (Revo
gado)."

"§ 2° A entidade a que se refere este
artigo não poderá utilizar seus bens patri
moniais, desportivos ou sociais para integra
lizar sua parcela de capital ou oferecê-los
como garantia, salvo com a concordância
da maioria absoluta da assembléia-geral
dos associados e na conformidade do res
pectivo estatuto." (AC)

"§ 3° Em qualquer das hipóteses pre
vistas no caput deste artigo, a entidade de
prática desportiva deverá manter a proprie
dade de, no mínimo, cinqüenta e um por cen
to do capital com direito a voto e ter o efetivo
poder de gestão da nova sociedade, sob
pena de ficar impedida de participar de com
petições desportivas profissionais." (AC)

"§ 4° A entidade de prática desportiva
somente poderá assinar contrato ou firmar
compromisso por dirigentes com mandato
eletivo." (AC)
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"Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou
jurídica que, direta ou indiretamente, seja
detentora de parcela do capital com direito a
voto ou, de qualquer forma, participe da ad
ministração de qualquer entidade de prática
desportiva poderá ter participação simultâ
nea no capital social ou na gestão de outra
entidade de prática desportiva disputante da
mesma competição profissional." (AC)

"§ 1° É vedado que duas ou mais enti
dades de prática desportiva disputem a
mesma competição profissional das primei
ras séries ou divisões das diversas modali
dades desportivas quando:" (AC)

"a) uma mesma pessoa física ou jurídi
ca, direta ou indiretamente, através de rela
ção contratual, explore, controle ou adminis
tre direitos que integrem seus patrimônios;
ou, (AC)

'b) uma mesma pessoa física ou jurídi
ca, direta ou indiretamente, seja detentora de
parcela do capital com direito a voto ou, de
qualquer forma, particpe da administração de
mais de uma sociedade ou associação que
explore, controle ou administre direitos que
integrem os seus patrimônios." (AC)

"§ 2° A vedação de que trata este arti
go aplica-se:" (AC)

"a) ao cônjugue e aos parentes até o
segundo grau das pessoas físicas; e" (AC)

"b) às sociedades controladores, contro
ladas e coligadas das mencionadas pessoas
jurídicas, bem como a fundo de investimento,
condomínio de investidores ou outra forma
assemelhada que resulte na participação con
comitante vedada neste artigo." (AC)

"§ 3° Excluem-se da vedação de que
trata este artigo os contratos de administra
ção e investimentos em estádios, ginásios e
praças desportivas, de patrocínio, de licenci
amento de uso de marcas e símbolos, de
publicidade e de propaganda, deste que não
importem na administração direta ou na
co-gestão das atividades desportivas profis
sionais das entidades de prática desportiva,
assim como os contratos individuais ou co
letivos que sejam celebrados entre as de
tentoras de concessão, permissão ou autori
zação para exploração de serviços de radio
difusão sonora e de sons e imagens, bem
como de televisão por assinatura, e entida-

des de prática desportiva para fins de trans
missão de eventos desportivos." (AC)

"§ 4° A infringência a este artigo impli
cará a inabilitação da entidade de prática
desportiva para a percepção dos benefícios
de que trata o art. 18, bem como a suspen
são prevista no art. 48, IV, enquanto perdu
rar a transgressão." (AC)

"§ 5° Ficam as detentoras de conces
são, permissão ou autorização para explora
ção de serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, bem como de televisão por
assinatura, impedidas de patrocinar entida
des de prática desportiva." (AC)

"Art. 28 :'.

"§ 3° O valor da cláusula penal a que
se refere o caput deste artigo será livremen
te estabelecido pelos contratantes até o limi
te máximo de cem vezes o montante da re
muneração anual pactuada." (AC)

"§ 4° Em quaisquer das hipóteses pre
vistas no § 3° deste artigo, haverá a redução
automática do valor da cláusula penal apu
rada, aplicando-se, para cada ano integrali
zado do vigente contrato de trabalho des
portivo, os seguintes percentuais progressi
vos e não-cumulativos:" (AC)

"a) dez por cento após o primeiro ano;"
(AC)

"b) vinte por cento após o segundo
ano;" (AC)

"c) quarenta por cento após o terceiro
ano;" (AC)

"d) oitenta por cento após o quarto
ano." (AC)

"§ 5° Quando se tratar de transferência
internacional, a cláusula penal não será ob
jeto de qualquer limitação, desde que esteja
expresso no respectivo contrato de trabalho
desportivo:' (AC)

"§ 6° Na hipótese prevista no § 3°, quan
do se tratar de atletas profissionais que rece
bam até dez salários mínimos mensais, o
montante da cláusula penal fica limitado a dez
vezes o valor da remuneração anual pactuada
ou a metade do valor restante do contrato,
aplicando-se o que for menor." (AC)

"Art. 29. (VETADO)"
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"§ 2° Para os efeitos do caputdeste ar
tigo, exige-se da entidade de prática despor
tiva formadora que comprove estar o atleta
por ela registrado como não-profissional há,
pelo menos, dois anos, sendo facultada a
cessão deste direito a entidade de prática
desportiva, de forma remunerada." (AC)

"§ 3° A entidade de prática desportiva
detentora do primeiro contrato de trabalho
com o atleta por ela profissionalizado terá o
direito de preferência para a primeira reno
vação deste contrato." (AC)

"Art. 30. O contrato de trabalho do atle
ta profissional terá prazo determinado, com
vigência nunca inferior a três meses nem
superior a cinco anos." (NR)

"Parágrafo único. Não se aplica ao
contrato de trabalho do atleta profissional o
disposto no art. 445 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT." (AC)

"Art. 33. Cabe à entidade nacional de
administração do desporto que registrar o
contrato de trabalho profissional fornecer a
condição de jogo para as entidades de práti
ca desportiva, mediante a prova de notifica
ção do pedido de rescisão unilateral firmado
pelo atleta ou documento do empregador no
mesmo sentido, desde que acompanhado
da prova de pagamento da cláusula penal
nos termos do art. 28 desta Lei." (NR)

"Art. 34. São deveres da entidade de
prática desportiva empregadora, em especi
al:" (NR)

"I - registrar o contrato de trabalho do
atleta profissional na entidade de adminis
tração nacional da respectiva modalidade
desportiva;" (AC)

"11 - proporcionar aos atletas profissio
nais as condições necessárias à participa
ção nas competições desportivas, treinos e
outras atividades preparatórias ou instru
mentais;" (AC)

"111 - submeter os atletas profissionais
aos exames médicos e clínicos necessários
à prática desportiva." (AC)

"Art. 35. São deveres do atleta profissi
onal, em especial:" (NR)

"I - participar dos jogos, treinos, está
gios e outras sessões preparatórias de com
petições com a aplicação e dedicação cor-

respondentes às suas condições psicofísi
cas e técnicas;" (AC)

"11 - preservar as condições físicas
que lhes permitam participar das competi
ções desportivas, submetendo-se aos exa
mes médicos e tratamentos clínicos neces
sários à prática desportiva; (AC)

"111 - exercitar a atividade desportiva
profissional de acordo com as regras da res
pectiva modalidade desportiva e as normas
que regem a disciplina e a ética desporti
vas:' (AC)

"Art. 38. Qualquer cessão ou transfe
rência de atleta profissional ou não-profissi
onal depende de sua formal e expressa
anuência." (NR)

"Art. 43. É vedada a participação em
competições desportivas profissionais de
atletas não-profissionais com idade superior
a vinte anos." (NR)

"Art. 45. As entidades de prática despor
tiva são obrigadas a contratar seguro de aci
dentes de trabalho para atletas profissionais a
ela vinculados, com o objetivo de cobrir os ris
cos a que eles estão suje~os." (NR)

"Parágrafo único. A importância segu
rada deve garantir direito a uma indenização
mínima correspondente ao valor total anual
da remuneração ajustada no caso dos atle
tas profissionais." (NR)

"Art. 50. (VETADO)"

"§ 4° Compete às entidades de admi
nistração do desporto promover o custeio do
funcionamento dos órgãos da Justiça Des
portiva que funcionem junto a si." (AC)

"Art. 52. Os órgãos integrantes da Jus
tiça Desportiva são autônomos e indepen
dentes das entidades de administração do
desporto de cada sistema, compondo-se do
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, fun
cionando junto às entidades nacionais de
administração do desporto; dos Tribunais de
Justiça Desportiva, funcionando junto às en
tidades regionais da administração do des
porto, e das Comissões Disciplinares com
competência para processar e julgar as
questões previstas nos Códigos de Justiça
Desportiva, sempre assegurados a ampla
defesa e o contraditório." (NR)
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"Art. 53. Junto ao Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, para julgamento envol
vendo competições interestaduais ou nacio
nais, e aos Tribunais de Justiça Desportiva,
funcionarão tantas Comissões Disciplinares
quantas se fizerem necessárias, compostas
cada qual de cinco membros que não per
tençam aos referidos órgãos judicantes e
que por estes serão indicados:' (NR)

"§ 3° Das decisões da Comissão Disci
plinar caberá recurso ao Tribunal de Justiça
Desportiva e deste ao Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, nas hipóteses previstas
nos respectivos Códigos de Justiça Despor
tivas." (NR)

"Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça
Desportiva e os Tribunais de Justiça Des
portiva serão compostos por nove membros,
sendo:" (NR)

"I - dois indicados pela entidade de
administração do desporto;" (NR)

"11 - dois indicados pelas entidades de
prática desportiva que participem de compe
tições oficiais da divisão principal;" (NR)

"111 - dois advogados com notório sa
ber jurídico desportivo, indicados pela
Ordem dos Advogados do Brasil;" (NR)

"IV - um representante dos árbitros,
por estes indicados;"

"V - dois representantes dos atletas,
por estes indicados." (NR)

"§ 1° (Revogado):'
"§ 2° O mandato dos membros dos Tri

bunais de Justiça Desportiva terá duração
máxima de quatro anos, permitida apenas
uma recondução."

"§ 3° É vedado aos dirigentes desporti
vos das entidades de administração e das
entidades de prática o exercício de cargo ou
função na Justiça Desportiva, exceção feita
aos membros dos conselhos deliberativos
das entidades de prática desportiva."

"§ 4° Os membros dos Tribunais de
Justiça Desportiva poderão ser bacharéis
em Direitos ou pessoas de notório saber ju
rídico, e de conduta ilibada." (NR)

"Art. 57. Constituirão recursos para a
assistência social e educacional aos atletas
profissionais, ex-atletas e aos em formação,
recolhidos diretamente para a Federação

das Associações de Atletas Profissionais 
FAAP:"

"I - um por cento do contrato do atleta
profissional pertencente ao Sistema Brasile
iro do Desporto, devido e recolhido pela en
tidade contratante;"

"11 - um por cento do valor da cláusula
penal, nos casos de transferências naciona
is e internacionais, a ser pago pelo atleta;"
(NR)

"111 - um por cento da arrecadação pro
veniente das competições organizadas pe
las entidades nacionais de administração do
desporto profissional;"

"IV - penalidades disciplinares pecu
niárias aplicadas aos atletas profissionais
pelas entidades de prática desportiva, pelas
de administração do desporto ou pelos ór
gãos da Justiça Desportiva." (NR)

"Art. 84. Será considerado como efeti
vo exercício, para todos os efeitos legais, o
período em que o atleta servidor público civil
ou militar, da Administração Pública direta,
indiretamente, autárquica ou funcional, esti
ver convocado para integrar representação
nacional em treinamento ou competição
desportiva no País ou no exterior." (NR)

"§ 1° O período de convocação será
definido pela entidade nacional da adminis
tração da respectiva modalidade desportiva,
cabendo a esta ou aos Comitês Olímpico ou
Paraolímpico Brasileiros fazer a devida co
municação e solicitar ao INDESP a compe
tente liberação do afastamento do atleta ou
dirigente." (NR)

"Art. 84-A. todos os jogos das seleções
brasileiras de futebol, em competições ofici
ais, deverão ser exibidos, pelo menos, em
uma rede nacional de televisão aberta, com
transmissão ao vivo, inclusive para as cida
des brasileiras nas quais os mesmos este
jam sendo realizados." (AC)

"Parágrafo único. As empresas de tele
visão de comum acordo, ou por rodízio, ou
por arbitramento, resolverão como cumprir o
disposto neste artigo, caso nenhuma delas
se interesse pela transmissão. O órgão com
petente fará o arbitramento." (AC)

"Art. 93. O disposto no art. 28, § 2°,
desta Lei somente produzirá efeitos jurídi-



Dispõe sobre o trabalho e salário de
aprendiz.

(Apense-se ao PL-4572/1998.)

PROJETO DE LEI N° 263, DE 2003
(Do Sr. Dr. Heleno)

Suspende o pagamento das presta
ções da casa própria de mutuários de
sempregados do Sistema Financeiro da
Habitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Considera-se aprendiz o empregado,

maior de 16 (dezesseis) e menor de 21 (vinte e um
anos) que:

1- não trabalhar mais de quatro horas por dia e
de vinte e duas horas por semana;

11 - não trabalhar no período de vinte e duas às
seis horas;

111- não exercer atividades prejudiciais à sua sa
úde física ou mental ou superiores à sua força;

IV - seu horário de trabalho não prejudicar a fre
qüência a aulas.

V - comprovar matrícula e freqüência a estabe
lecimento de educação básica, ensino superior ou en
sino profissionalizante;

Art. 2° O salário do aprendiz não poderá ser infe
rior a 50% (cinqüenta por cento) do valor do mínimo
nacional.

Art. 3° O aprendiz fará jus a todos os direitos
previstos na legislação trabalhista.

Art. 4° O disposto nesta lei se aplica também
aos serviços públicos da administração direta ou indi
reta.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação

É preciso estimular a formação do adolescente
no próprio mundo do trabalho, como agência de edu
caç~o, propiciando-lhe condições adequadas para
ser tirado da ociosidade ou de recrutamento por ativi
dades ilícitas, estimulando-o ainda a continuar seus
estudos, a se aperfeiçoar tecnicamente, bem como
abrir-lhe oferta de emprego.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2003. 
Deputado Paes Landim.
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cos a partir de 26 de março de 2001, respei- PROJETO DE LEI N° 240, DE 2003
tados os direitos adquiridos decorrentes dos (Do Sr. Paes Landim)
contratos de trabalho e vínculos desportivos
de atletas profissionais pactuados com base
na legislação anterior." (NR)

"Parágrafo único. (VETADO)"
"Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29,

30, 39, 43, 45 e o § 1° do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atle
tas e entidades de prática profissional da
modalidade de futebol." (NR)

"Parágrafo único. É facultado às dema
is modalidades desportivas adotar os prece
itos constantes dos dispositivos referidos no
caput deste artigo." (AC)

"Art. 94-A. O Poder Executivo regula
mentará o disposto nesta Lei, inclusive a
distribuição dos recursos, gradação das
multas e os procedimentos de sua aplica
ção:' (AC)

Art. 2° Ficam revogados, a partir de 31 de de
zembro de 2001, os arts. 59 a 81 da Lei n° 9.615, de
24 de março de 1998, respeitando-se as autoriza
ções que estiverem em vigor até a data da sua expi
ração.

Parágrafo único. Caberá ao INDESP o credenci
amento das entidades e à Caixa Econômica Federal a
auto~ização e a fiscalização da realização dos jogos
de bingo, bem como a decisão sobre a regularidade
das prestações de contas.

Art. 3° Os prêmios de jogos de bingo obtidos de
acordo com a Lei n° 9.615, de 1998, e não reclama
dos, bem como as multas aplicadas em decorrência
do descumprimento do disposto no Capítulo IX do
mesmo diploma legal, constituirão recursos do
INDESP.

. Art. 4° Na hipótese de a administração do jogo
de bingo ser entregue a empresa comercial, é de ex
clusiva responsabilidade desta o pagamento de todos
os tributos e encargos da seguridade social inciden
tes sobre as respectivas receitas obtidas com essa
atividade.

Art. 5° Revogam-se os arts. 36 e 37 da Lei n°
9.615, de 24 de março de 1998, bem como a Lei nO
9.940, de 21 de dezembro de 1999.

Art. 6° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.011-8, de 26 de
maio de 2000.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



Art. 393 .
"Parágrafo único. É assegurado o pa

gamento dos salários e demais vantagens,
incluindo-se a indenização em dobro do sa
lário maternidade, à empregada gestante,
quando dispensada sem justa causa, a par
tir da data de dispensa até a data do parto."

PROJETO DE LEI N° 265, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Acrescenta parágrafo único ao art.
393 da Consolidação das Leis do Traba
lho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.o
5.452, de 1° de maio de 1943.

(Às Comissões de Trabalho, Administra
ção e Serviço Público; Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54 RICO)

Justificação

Apesar da existência de uma regra jurispruden
cial clara nesse sentido, essa espécie normativa não
tem efeito vinculante, permitindo que as decisões ju
diciais atribuam os mais variados efeitos à demissão,
sem justa causa, de empregadas gestantes.

A estabilidade provisória, prevista no art. 10 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, en
tretanto, não assegura a reintegração, apenas veda
a dispensa, omitindo-se a respeito dos eventuais re
sultados do desrespeito à norma.

Neste contexto, as alternativas judiciais pas
sam por soluções conciliatórias que podem incluir a
reintegração forçada da empregada, que muitas ve
zes, causa impacto psicológico que podem trazer pre
juízos para a empregada.

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

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O Art. 393 da Consolidação das Leis do

Trabalho passa a vigorar acrescido do seguinte pará
grafo único;

Justificação

Com a elevada taxa de desemprego que vem
assolando o país, e conseqüente aumento da taxa de
inadimplência no Sistema Financeiro de Habitação, é
necessário que se faça algo para minimizar a situa
ção caótica pela qual vem passando os mutuários
desempregados desse sistema.

Embora recebendo uma indenização por oca
sião de sua demissão, o mutuário não se arrisca à
quitação do seu financiamento, uma vez que a previ
são de ingresso em outro emprego vem sendo cada
vez mais remota, e ele precisa de recursos para cobrir
suas despesas no período em que estiver desempre
gado.
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(Às Comissões de Trabalho, Adminis- O propósito desta Lei objetiva dar um maior su-
tração e Serviço Público Finanças e Tributa- porte a esses mutuários desempregados que, com a
ção (Art. 54 Ricd) Constituição e Justiça e suspensão temporária do pagamento do ônus desse
de Redação (Art. 54 RICO) financiamento, terão maior tranqüilidade para a busca

de um novo emprego.
Contamos com o apoio de nosso Pares para a

aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 11 de março de 2003. 

Deputado Dr. Heleno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10° Art. Será suspenso o pagamento das

prestações habitacional da casa própria relativos aos
financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação
- SFH quando, comprovadamente, os respectivos
mutuários se encontrarem desempregados e sejam
possuidores de apenas um imóvel residencial.

§ 1° A suspensão de pagamento referida no ca
put, será concedida mediante solicitação expressa do
devedor e vigorará, inicialmente, por um prazo de seis
meses contado a partir da data da rescisão do contra
to de trabalho.

§ 2° Permanecendo a condição de desemprego
transcorrido o prazo do § 10, novo prazo, improrrogá
ve�' de seis meses, será concedido ao mutuário.

§ 3° Caso, no decurso dos prazos referidos nos
§§ 1° e 2°; o mutuário se reinsira no mercado de traba
lho, com ou sem vínculo empregatício, interrom
per-se-á a suspensão do pagamento.

§ 4° A suspensão do pagamento de que trata o
caput e o § 2° só será concedido uma vez a cada pe
ríodo de 10 (dez) anos.

Art. 2° As prestações cujos pagamentos foram
suspensos nos termos desta lei serão incorporadas
ao saldo devedor e serão pagas no final do financia
mento cujo prazo será dilatado em número igual de
meses.

Art. 3° Nenhuma medida coercitiva poderá ser
tomada em relação aos mutuários em função da utili
zação do disposto na presente lei.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10495

Na verdade, nem o empregador recebe com
satisfação o retorno da empregada antes demitida
sem justa causa, nem a empregada sente-se à von
tade diante da compulsoriedade com que as deci
sões judiciais exigem o cumprimento de uma relação
de emprego, que já gerou conflitos e a intervenção da
autoridade competente. Sendo assim, nada melhor
que definirmos o pagamento dos proventos como a
solução mais apropriada.

Diante dos exposto, solicito o apoio dos Nobres
Pares para aprovação da presente proposição.

Sala das sessões, 11 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

PROJETO DE LEI N° 266, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Estabelece a obrigatoriedade de
atendimento médico ao policial civil, mili
tar, estadual, agente federal e bombeiro
vitimado em decorrência do exercício da
função pública e dá outras providências.

(Apense-se ao PL-3791/2000.)

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O policial civil, policial militar, policial es

tadual, agente federal e bombeiro, vitimado em fun
ção do exercício de sua funções públicas tem priori
dade de atendimento médico gratuito em qualquer
hospital, casa de saúde, público ou particular.

Art. 2° Os hospitais particulares serão indeniza
dos, nos termos da tabela do Serviço Único de Saúde
- SUS, pelo atendimento prestado.

Art. 3° A negativa ao atendimento de que trata
esta lei implica em crime de omissão de socorro, pas
sível de penalidades previstas no art. 194 do Código
Penal.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Este projeto de lei que ora apresentamos, visa
resguardar o policial vitimado no exercício da função,
que muitas vezes não tem convênio ou plano de saú
de, ficam a mercê da sorte, e muitos tem seqüelas
permanentes devido a falta de assistência medica
adequada.

Uma função tão nobre e que exige o sacrifício
da própria vida em defesa do Estado e da sociedade,
não pode ficar sem a contrapartida mínima, que é o
socorro, para o seu pleno restabelecimento físico e
mental, sabendo-se que a sua recuperação plena

implicará no seu retorno à atividade e a exposição de
sua vida para salvar vidas.

Certo de poder contar com o apoio dos Nobres
Pares, é que submeto apreciação a presente proposi
ção.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

PROJETO DE LEI N° 283, DE 2003
(Da Sra. Laura Carneiro)

Dispõe sobre caso de concessão de
visto permanente a estrangeiro residente
no Brasil.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; e Constituição e Justiça e de Re
dação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11° Art. Esta Lei cria hipótese de concessão

de visto permanente a estrangeiro residente no Brasil.
Art. 12° Art. O Art. 16 ,da Lei 6815 de 19 de agosto

de 1980, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°, re
numerando o atual parágrafo único como § 1°:

"Art.16 .
§1° ..
§2° Será concedido visto permanente

ao estrangeiro que, preenchidos os requisi
tos gerais desta Lei, tiver sob sua responsa
bilidade econômica criança ou adolescente
carente, junto a entidade filantrópica decla
rada de utilidade pública, pelo prazo mínimo
de 5 ( cinco) anos."

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publ icação.

Justificação

Trata-se de norma que visa a estimular o apadri
nhamento de crianças e adolescentes carentes que
vivam em instituições filantrópicas, reconhecidas de
utilidade pública

. O estrangeiro residente no país, desde que
contribua por pelo menos cinco anos com o sustento
e despesas de manutenção, saúde, educação, ali
mentação e lazer de um desses jovens poderá reque
rer seu visto permanente em nosso país.

A proposição que apresentamos será estímulo
para proporcionar melhores condições de vida a es
ses jovens, bem como acolher em nosso país pesso
as que, respeitadas as condições gerais de perma-
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nência do estrangeiro, ajam de maneira caridosa com
os necessitados.

Cremos que a proposição é aperfeiçoamento da
legislação que trata a matéria, calcada no alto interes
se social sobre o tema.

Pelo exposto, conclamamos os Nobres Pares a
aprovarem este Projeto.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. 
Deputada Laura Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

lEI N° 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a Situação Jurídica do
Estrangeiro no Brasil, Cria o Conselho
Nacional de Imigração e dá outras Provi
dências.

TíTULO 11
Da Admissão, Entrada e Impedimento

CAPíTULO I
Da Admissão

Art. 16. O visto permanente poderá ser concedi
do ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamen
te no Brasil.

Parágrafo único. A imigração objetivará, primor
dialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos
vários setores da economia nacional, visando à Políti
ca Nacional de Desenvolvimento em todos os seus
aspectos e, em especial, ao aumento da produtivida
de, à assimilação de tecnologia e à captação de re
cursos para setores específicos.

Art. 17. Para obter visto permanente o estrangei
ro deverá satisfazer, além dos requisitos referidos no
art.5°, as exigências de caráter especial previstas nas
normas de seleção de imigrantes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Imigração.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 8, DE 2003

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Susta a aplicação do disposto no
Decreto n.o 4.526, de 18 de dezembro de
2002, da Presidência da República, que
dispõe sobre o cancelamento dos Restos

a Pagar inscritos em 31 de dezembro de
2001 e em exercícios anteriores.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica sustada a aplicação do disposto no

Decreto n.o 4. 526, de 18 de dezembro de 2002, da
Presidência da República, que dispõe sobre o cance
lamento dos Restos a Pagar inscritos em 31 de de
zembro de 2001 e em exercícios anteriores.

Art. 2° Este Decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

O Decreto n.o 4.526, de 2002, cancelou os res
tos a pagar do Orçamento 2001 e anteriores, inviabili
zando a liberação de recursos para os convênios fir
mados, com obras licitadas e em estado adiantado de
realização.

A medida espalhou o pânico entre administrado
res municipais de todo o país, já que as obrigações le
gais assumidas pelas prefeituras com empresas ven
cedoras dos processos licitatórios, que já realizaram
parte ou quase a totalidade das obras, persistem in
dependente da edição do referido Decreto. Coloca o
Municípios em um impasse absurdo, ou seja, respon
der pela contratação e pagamento de obras, sem re
ceber da União os recursos conveniados.

O Decreto, além de afrontar a Responsabilidade
Fiscal, gera desemprego ao paralisar obras, atinge
programas sociais importantes que tem como objeti
vo reduzir as desigualdades regionais e melhorar as
condições de vida das áreas mais carentes. A medi
da, em última análise, legitima um calote contra os
municípios e é um péssimo exemplo de administração
pública. Afinal, é de se esperar que o governo máximo
do país, honre a palavra dada no ato de assinatura
dos convênios com municípios, com a mesma boa
vontade e correção que procede em relação aos com
promissos e dívidas com instituições internacionais.

O cancelamento do Decreto n° 4. 526, de 2002,
propiciará ao atual governo, tempo suficiente para
que sejam detectadas possíveis irregularidades e que
os responsáveis sejam punidos. Também, fica garan
tida a execução das obras conveniadas e de anda
mento regular. E o que é muito importante, fica o Po
der Executivo resguardado de ações judiciais cabíve
is por quebra e descumprimento de contratos e con
seqüentes prejuízos.

Sala das Sessões, 10 de março de 2003. 
Pompeo de Mattos, Deputado Federal ,PDT-RS.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 10, DE 2003

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Para sustar a aplicação do Decreto n°
4.592, de 11 de fevereiro de 2003, do Poder
Executivo e dá outras providências.

(Apense-se ao PDC - 001/2003.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 13° Art. A aplicação do Decreto n° 4.592, de

11 de fevereiro de 2003, do Poder Executivo, isentan
do do pagamento de multa as importações de pneu
máticos reformados classificados nas NCM
4012.1100, 4012.1200, 4012.1300 e 4012.1900, pro
cedentes dos Estados Partes do MERCOSUL, ao
amparo do Acordo de Complementação Econômica
n° 18 (NR), fica sustada.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

O Artigo 49, V, da Constituição Federal confere
ao Congresso a prerrogativa de sustar atos normati
vos do Executivo que extrapolem o poder regulamen
tar ou excedam os limites de delegação legislativa. É
exatamente esse o caso do Decreto n° 4.592 que
isenta do pagamento de multa a importação de pneu
máticos reformados oriundos de países do Mercosul
classificados nas NCM 4012.1100, 4012.1200,
4012.1300 e 4012 1900, amparados pelo acordo de
Complementação Econômica n° 18.

A abertura para a importação de pneus reforma
dos, promovida pelo Decreto n° 4.592 de 11 de feve
reiro 2003, compromete os 20.000 empregos diretos
promovidos pelas empresas de pneumáticos do país,
que produziram 46 milhões e 500 mil pneus em 2002,
para automóveis, motos, caminhões, ônibus e aviões.

Somente em exportação, para mais de 100 paí
ses, foram mais de 15 milhões e 600 mil pneus, ou
seja 34% da produção, o que demonstra a altíssima
qualidade do produto brasileiro, visto serem os nos
sos maiores mercados externos os Estados Unidos
da América e o Japão.

A desleal concorrência promovida pelos importa
dores de pneus usados, que somente em 2002 trouxe
ram através de liminares e mandados de segurança,
em sucessivas burlas à legislação vigente, mais de 3
milhões desse refugo para o país, conseguiu desesti
mular a construção de uma nova fábrica com capacida
de para produzir 10 mil pneumáticos por dia, o que re
presenta a eliminação de 500 empregos diretos.

A importação de pneus reformados nada mais é
do que trazer lixo dos países desenvolvidos que não
conseguem reciclar nem 50% do que têm a descartar,
constituindo-se hoje em grave problema ambiental.

Por tudo isso, proponho este Projeto de Decreto
Legislativo.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003.-
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 11, DE 2003

(Da Sra. Alice Portugal)

Susta a aplicação do Decreto n.o
4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados,
informações, documentos e materiais si
gilosos de interesse da segurança da so
ciedade e do Estado, no âmbito da Admi
nistração Pública Federal".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Com base no previsto no Inciso V do Art.

49 da Constituição Federal, fica sustada a aplicação
do Decreto n° 4.553, de 27 de dezembro de 2002 por
exorbitar o estabelecido na Lei N° 8.159, de 8 de jane
iro de 1991.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

O Decreto N° 4.553, de 28 de dezembro de 2002,
é o terceiro editado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso durante seus dois mandatos para regulamen
tar a mesma matéria. Nesse período, nenhum fato novo,
relacionado com a liberação do acesso público a docu
mentos oficiais, provocou qualquer prejuízo à Adminis
tração Pública ou à segurança nacional de forma a tor
nar necessário a ampliação do tempo de sigilo obrigató
rio de tais documentos. Pelo contrário, foi exatamente a
liberação ao público de documentos considerados sigi
losos no período ditatorial que permitiu a descoberta de
informações determinantes para o esclarecimento de
fatos ocorridos nos porões da ditadura.

Dezenas de famílias de perseguidos políticos só
puderam tomar conhecimento do destino dos corpos
de seus familiares mortos e desaparecidos depois de
abertos os arquivos dos DOPS, DOI-CODI e outros
órgãos de repressão do regime militar.

Outras famílias, como as dos combatentes do
Araguaia, ainda permanecem ignorando o paradeiro



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 13, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MSC N° 780/2002

Aprova os textos das Emendas ao
Protocolo de Montreal sobro Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, apro
vadas em Montreal, em 17 de setembro
de 1997, ao término da Nona Reunião das
Partes, e em Pequim, em 3 de dezembro
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de seus entes queridos exatamente pelo sigilo ainda o ex-presidente, hoje com 71 anos de idade, terá 84
hoje imposto aos documentos militares da época. anos e, provavelmente, encerrado sua vida pública.

A excessiva ampliação do tempo de sigilo obri- O jornalista Elio Gaspari, em artigo crítico ao de-
gatório dos documentos públicos considerados ul- creto editado pelo ex-presidente Fernando Henrique
tra-secretos, secretos, confidenciais e reservados, Cardoso, publicado nos jornais O Globo e Folha de São
estabelecida pelo Decreto N° 4.553, de 28 de dezem- Paulo, 16 de janeiro de 2003, afirma: "...É uma pena que
bro de 2002, além de exorbitar os limites previstos na o professor Cardoso tenha feito isso (editar o decreto
Lei N° 8.159, de 8 de janeiro de 1991 ,ao criar a possi- ampliando o prazo de sigilo dos documentos públicos)
bilidade de renovação indefinida do prazo de sigilo sem consultar o Arquivo Nacional, exatamente quando
dos documentos ultra-secretos, atenta contra a ne- comemorava a reforma física da instituição, na qual
cessária transparência que deve nortear os atos da consumiram-se R$ 26 milhões. Fazer coisa desse tipo
Administração Pública. Torna inacessível aos pesqui- sem ouvir o Arquivo deixa um forte cheiro de queimado.
sadores e distancia do Arquivo Nacional documentos Com uma das mãos, usou o dinheiro da Viúva e dos do-
que, decorridos seu tempo de necessário sigilo, são adores privados. Com a outra, cerceou o acesso dos
vitais para a construção da memória nacional e para o brasileiros ao conhecimento do que fazem os governos,
esclarecimento de fatos históricos. sobretudo o seu. Fez um bonito arquivq para esconder

Pelo Decreto, ed~ado há três dias do final de seu os papéis. Com os prazos do professor Cardoso, ameri-
segundo mandato, o Presidente Fernando Henrique canos e brasileiros poderiam só vir a conhecer em 2024
Cardoso modificou os prazos de sigilo obrigatório inclu- a extensão do projeto de intervenção militar americana
sive de documentos ditos "reservados", produzidos no no Brasil em 1964 - a Operação Brother Sam. Ela é pú-
. ,. d .. d t pod. blica desde 1976...".
iniCIO e seu pnmelro man a o, que enam ser aces-
síveis ao público dentro de dois anos. A legislação ante- Celina Amaral Peixoto, que durante dez anos di-

rigiu o Arquivo Nacional, criticou o decreto do ex-pre
rior estabelecia um prazo de sigilo obrigatório de cinco
anos para tais documentos, prorrogáveis por outros cin- sidente Fernando Henrique Cardoso, afirmando: "Só

as ditaduras têm prazo superiores a 30 anos para a
co. O Decreto 4.553 muda esses prazos e determina um abertura dos documentos".
tempo de sigilo de dez anos para os documentos "reser-
vados", prorrogáveis por outros dez. O presente Decreto Legislativo tem, pois, o pro-

Os documentos marcados como "confidenciais" pósito de assegurar transparência aos atos da Admi-
nistração Pública, ao tempo em que mantém os pra-

estavam protegidos por dez anos, prorrogáveis por zos de sigilo necessários aos documentos "reserva-
mais dez. Os prazos foram ampliados para vinte anos, dos", "secretos", "confidenciais" e ultra-secretos" es-
prorrogáveis por mais vinte. Já os documentos "se- tabelecidos em decretos anteriores ao Decreto 4.553.
eretos" ficavam no escuro por vinte anos, igualmente Não se pode admitir o uso de artifícios solertes para
prorrogáveis. Agora são trinta anos, prorrogáveis por manter trancadas informações vitais para o pleno co-
mais trinta. No topo da lista, os documentos "ultra-se- nhecimento de atos recentes da Administração Públi-
eretos" só podiam receber essa classificação do pre- ca, mormente aqueles cujo manto de sigilo serve para
sidente da República ou dos chefes dos Poderes Le- encobrir atos nocivos ao próprio Estado.
gislativo e Judiciário e ficavam protegidos por trinta Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu-
anos, prorrogáveis por mais trinta. Agora são cin- tada Alice Portugal.
qüenta anos, podendo ser prorrogados indefinida
mente e jamais se tornarem públicos.

Para citar um exemplo de como o Decreto 4.553
tem o claro propósito de proteger com o sigilo atos
praticados durante os dois últimos mandatos presi
denciais, basta observar que um documento conside
rado "reservado" de janeiro de 1995, primeiro mês do
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
poderia ser liberado ao público em janeiro de 2000 se
o prazo de sigilo não fosse prorrogado, ou em janeiro
de 2005 caso tenha havido a prorrogação. Pela regra
atual, caso haja a prorrogação, tais documentos só se
tornarão públicos em janeiro de 2015, época em que
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de 1999, por ocasião da Décima-Primeira
Reunião das Partes.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54 RICO)

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Ficam aprovados os textos das Emendas

ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, aprovadas em Mon
treal, em 17 de setembro de 1997, ao término da
Nona Reunião das Partes, e em Pequim, em 3 de de
zembro de 1999, por ocasião da Décima-Primeira Re
união das Partes.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão das referidas Emendas bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de março de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

MENSAGEM N° 780, DE 2002
(Do Poder Executivo)

(Aviso n° 972/2002 - SAP/C. Civil)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional os textos das Emendas
ao Protocolo de Montreal sobre Substân
cias que Destroem a Camada de Ozônio,
aprovadas em Montreal, em 17 de Setem
bro de 1997, ao término da Nona Reuniâo
das Partes, e em Pequim, em 3 de dezem
bro de 1999, por ocasião da Décima-Pri
meira Reunião das Partes.

(As Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional); de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54).

MENSAGEM N° 780

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excel&icias, acompanhados de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte
riores, os textos das Emendas ao Protocolo de Mon-

treal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, aprovadas em Montreal, em 17 de Setembro
de 1997, ao término da Nona Reunião das Partes, e
em Pequim, em 3 de dezembro de 1999, por ocasião
da Décima Primeira Reunião das Partes.

Brasília, 4 de setembro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 00261/MRE.

Brasília, 9 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência as anexas emendas ao Protocolo de Mon
treal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio, aprovadas em Montreal, em 17 de setembro
de 1997, ao término da Nona Reunião das Partes, e
em Pequim, em 3 de dezembro de 1999, por ocasião
da Décima Primeira Reunião das Partes.

2. As emendas de Montreal e Pequim estabele
cem novos controles às substâncias controladas pelo
Protocolo de Montreal, promulgado pelo Decreto n°
99.280, de 6 de junho de 1990. O Protocolo de Mon
treal foi emendado, anteriormente, por decisões ado
tadas na Segunda Reunião das Partes (Londres,
1990) e na Quarta Reunião das Partes (Copenhague,
1992). As emendas de Londres e Copenhague foram
promulgadas, respectivamente, pelos Decretos n°
2.699, de 30 de julho de 1998 e n° 2.679, de 17 de ju
lho de 1998.

3. O Brasil é um dos maiores consumidores de
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio
(SDOs) entre os países em desenvolvimento. O país
tem cumprido todos os compromissos assumidos no
âmbito do Protocolo de Montreal, cabendo registrar que
o Programa Nacional para a Eliminação da Produção e
do Consumo de Substâncias que Destroem a Camada
de Ozônio (PBCO), elaborado em coordenação entre o
Governo e a sociedade civil, logrou, em alguns setores,
até mesmo superar as metas do Protocolo.

4. O Governo tem procurado, igualmente, maxi
mizar a utilização de recursos do mundo Multilateral
para implementação do Protocolo de Montreal em
apoio à conversão de setores que utilizam SDOs no
Brasil, tanto na esfera produtiva quanto na vertente
consumidora. Até o momento, contabilizou-se a apro
vação, pelo Comitê Executivo responsável pela ges
tão do Fundo, de recursos em montante superior a
USD 42 milhões, para projetos brasileiros de conver
são, a fundo perdido.

5. A aprovação das emendas de Montreal e Pe
quim confirmara, inequivocamerlte, o compromisso



ARTIGO 2
Relação com a Emenda de 1992

Nenhuma nação ou organização de integração
econômica regional poderá depositar um instrumento
de retificação, aceitação, aprovação ou adesão a esta
Emenda a menos que tenha. anterior ou simultanea
mente, feito o mesmo para a Emenda adotada na Qu
arta Reunião dai. Partes em Copenhague, 25 de no
vembro 1992.

ARTIGO 1
Emenda

EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTREAL
ADOTADO PELA NONA REUNIÃO DAS PARTES

(Montreal, 17 de setembro de 1997)

A. Artigo 4. parágrafo 1 qua.
O parágrafo a seguir será inserido após o pará

grafo 1 ter do Artigo 4 do Protocolo:
1 qua. Um ano após a entrada em vigor deste

parágrafo, cada Parte irá proibir a importação da
substância controlada constante do Anexo E de qual
quer Estado que não seja Parte deste Protocolo.

B. Artigo 4. parágrafo 2 qua
O parágrafo a seguir será inserido após o pará

grafo 2 ter do Artigo 4 do Protocolo:
2 qua. Um ano após a entrada em vigor deste

parágrafo, cada Parte irá proibir a exportação da
substância controlada constante do Anexo E para
qualquer Estado que não seja Parte deste Protocolo.

C. Artigo 4, parágrafos 5, 6 e 7
Nos parágrafos 5.6 e 7 do Artigo 4 do Protocolo,

as palavras:
e Grupo 11 do Anexo C serão substituídas por:
Grupo 11 do Anexo C e Anexo E
O. Artigo 4, parágrafo 8
No parágrafo 8 do Artigo 4 do Protocolo, as pala-

vras:
Artigo 2G
serão substituídas por:
Artigos 2G e 2H
E. Artigo 4A: Controle do Comércio com as Partes
O Artigo a seguir será acrescentado ao Protoco-

lo como Artigo 4A:
1. Quando, após o esgotamento da data limite

aplicável a uma dada substância controlada, uma
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do país em proteger a camada de ozônio, ao contribu- Parte, apesar de ter tomado todas as providências
ir para a universalização de regras que visam a aper- praticáveis para tanto, for incapaz. de cumprir seu
feiçoar os mecanismos de controle existentes no to- compromisso, nos termos do Protocolo, de cessar a
cante à produção. consumo, importação e licencia- produção dessa substância para consumo doméstico
mento de diversas substâncias controladas. Permiti- em usos outros que os acordados pelas Partes como
rá, de igual modo, avançar na implementação do Pro- sendo de natureza essencial, a Parte deverá proibir a
grama Nacional. exportação de quaisquer quantidades usadas, reci-

6. Com vistas ao encaminhamento do assunto à cladas ou reaproveitadas dessa substância, a não ser
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa para fins de sua destruição.
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Naci- 2. O parágrafo 1 deste Artigo será aplicado, sem
onal, juntamente com cópias autênticas das referidas prejuízo da operação do Artigo 11

emendas. Convenção e do procedimento de não cumpri-
Respeitosamente, - Celso Lafer., Ministro de mento desenvolvido no âmbito do Artigo 8 do

Estado das Relações Exteriores Protocolo.

F. Artigo 4B: Licenciamento
O Artigo a seguir será acrescentado ao Protoco

lo como Artigo 4B:
1. Cada Parte deverá, até 1 de janeiro de 2000

ou até três meses após a entrada em vigor de-te Arti
go, o que vier depois, estabelecer e implementar, nos
Anexos A, B. C e E, um sistema de licenciamento para
as importações e exportações de substâncias contro
ladas novas, usadas, recicladas e reaproveitadas.

2. Não obstante o parágrafo I deste Artigo, qual
quer Parte atuando sob o parágrafo 1 do Artigo 5 que
decidir que não está em condições de estabelecer e
implementar um sistema de licenciamento das impor
tações e exportações das substâncias controladas
nos Anexos C e E poderá adiar essas iniciativas até 1
de janeiro de 2005 e 1 de janeiro de 2001:, respectiva
mente.

3. Cada Parte deverá, dentro de três meses
após a data de introdução do sistema de licenciamen
to, informar a Secretaria com relação ao estabeleci
mento e a operação do sistema

4. A Secretaria irá periodicamente preparar e
circular para todas as Partes uma lista de Partes que
já informaram sobre seus sistemas de licenciamento
e deverá encaminhar essa informação ao Comitê de
Implementação para consideração e apresentação
das recomendações apropriadas às Partes.
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ARTIGO 3

Entrada em Vigor

1. Esta Emenda entrará em vigor em 1 de janei
ro de 1999, desde que pelo menos vinte instrumentos
de ratificação, aceitação ou aprovação da Emenda te
nham sido depositados pelos Estados ou por organi
zações regionais de integração econômica que sejam
Partes do Protocolo de Montreal sobre Substâncias
que Prejudicam a Camada de Ozônio. No caso dessa

condição não ter sido atendida até essa data, a
Emenda entrará em vigor no nonagésimo dia após a
data em que a condição foi atendida.

2. Para os fins do parágrafo 1, qualquer instru
mento desta natureza depositado por uma organiza
ção regional de integração econômica não será com
putada como adicional aos instrumentos depositados
pelos Estados membros dessa organização.

3. Após a entrada em vigor desta Emenda, con
forme determinado pelo parágrafo 1, ela entra em vi
gor para qualquer outra Parte do Protocolo no nona
gésimo dia após a data de deposito de seu instrumen
to de ratificação, aceitação ou aprovação.

EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTREAL
ACORDADO PELA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO

DAS PARTES (PEQUIM, EM 3 DE DEZEMBRO

DE 1999)

ARTIGO 1

Emenda

A. Artigo 2°, parágrafo 5°
No parágrafo 5° do Artigo 2° do Protocolo, as pa-

lavras:
Artigos 2A até 2E
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 2F
B. Artigo 2°, parágrafos 8(a) e 11
Nos parágrafos 8(a) e 11 do Artigo 2° do Proto-

colo, as palavras:
Artigos 2A até 2H
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 21
C. Artigo 2F, parágrafo 8°
O seguinte parágrafo será acrescentado após o

parágrafo 7° do Artigo 2F do Protocolo:
Cada Parte que produza uma ou mais dessas

substâncias assegurará que durante o período de
doze meses a partir de 1° de janeiro de 2004, e em
cada período subseqüente de doze meses, seu nível
calculado de produção das substâncias controladas

do Grupo I do Anexo C não excederá, anualmente, a
média de:

A soma do nível calculado de consumo em 1989
das substâncias controladas do Grupo I de Anexo C e
dois vírgula oito por cento do nível calculado de con
sumo em 1989 das substâncias controladas do Grupo
I do Anexo A; e

A soma do nível calculado de produção em 1989
das substâncias controladas do Grupo I de Anexo C e
dois vírgula oito por cento de nível calculado de pro
dução em 1989 das substâncias controladas do Gru
po I do Anexo A.

No entanto, a fim de satisfazer as necessidades
domésticas básicas das Partes que operam no âmbi
to do parágrafo 1° do Artigo 5°, seu nível calculado de
produção poderá exceder aquele limite em até quinze
por cento de seu nível calculado de produção das
substâncias controladas do Grupo I do Anexo C na
forma definida acima.

D. Artigo 21
O seguinte Artigo será inserido após o Artigo 2H

do Protocolo:
Artigo 21: Bromoclorometano
Cada Parte assegurará que durante o período

de doze meses a partir de 1° de janeiro de 2002, em
cada período subseqüente de doze meses, seu nível
calculado de produção da substâxxia controlada do
Grupo 111 do Anexo C não excederá de zero. O presen
te parágrafo se aplicará salvo se as Partes decidirem
permitir o nível de produção e consumo necessário
para atender os usos acordados pelas mesmas como
sendo essenciais.

E. Artigo ~
No Artigo 3° do Protocolo, as palavras:
Artigos 2, 2A até 2H
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2, 2A até 21
F Artigo 4°, parágrafos 1 quin e 1 sexo
Os seguintes parágrafos serão acrescentados

ao Artigo 4° do Protocolo após o parágrafo 1 qua:
1 quin. A partir de 1° de janeiro de 2004, cada

Parte proibirá a importação das substâncias controla
das do Grupo I do Anexo C de qualquer Estado que
não seja uma Parte do presente Protocolo.

1 sexo Dentro de um prazo de um ano após a en
trada em vigor do presente parágrafo, cada Parte pro
ibirá a importação da substância controlada do Grupo
111 do Anexo C para qualquer estado que não seja
uma Parte do presente Protocolo.

G. Artigo 4°, parágrafos 2 quin e 2 sexo
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Os seguintes parágrafos serão acrescentados
ao Artigo 4° do Protocolo após o parágrafo 2 qua:

2 quin. A partir de 1° de janeíro de 2004, cada
Parte proibirá a exportação das substâncias controla
das do Grupo I do Anexo C de qualquer Estado que
não seja uma Parte do presente Protocolo.

2 sexo No prazo de uma ano a contar a partir da
data de entrada em vigor do presente parágrafo, cada
Parte proibirá a exportação das substância controla
da do Grupo 111 do Anexo C para qualquer Estado que
não seja uma Parte do presente Protocolo.

H. Artigo 4° parágrafos 5° ao 7°
Nos parágrafos 5° ao 7° do Artigo 4° do Protoco-

lo as palavras:
Anexos A e B, Grupo 11 do Anexo C e Anexo E
Serão substituídas pelas palavras:
Anexos A, B, C e E
I. Artigo 4° parágrafo 8°
No parágrafo 8° do Artigo 4° do Protocolo as pa-

lavras:
Artigos 2A até 2E, Artigos 2G e 2H
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 21
J. Artigo 5°, parágrafo 4°
No parágrafo 4° do Artigo 5° do Protocolo as pa-

lavras:
Artigos 2A até 2H
Serão substituidas pelas palavras:

Artigos 2A até 21
K. Artigo 5° parágrafo 5° e 6°
Nos parágrafos 5° e 6° do Artigo do Protocolo as

palavras:
Artigos 2A até 2E
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 2E e Artigo 21
L. Artigo 5° parágrafo 8 ter (a)
A seguinte frase será acrescentada ao final do

subparágrafo 8 ter (a) do Artigo 5° do Protocolo:
A partir de 1° de janeiro de 2016 cada Parte que

opere no âmbito do parágrafo 1° do presente Artigo
cumprirá as medidas de controle determinadas no
parágrafo 8° do Artigo 2F e, como base para seu cum
primento dessas medidas de controle, usará a média
de seus níveis calculados de produção e consumo em
2015.

M. Artigo 6°
No Artigo 6° do Protocolo as palavras:
Artigos 2A até 2H
Serão substituidas pelas palavras:

Artigos 2A até 21
N. Artigo 7° parágrafo 2°
No parágrafo 2° do Artigo 7° do Protocolo as pa-

lavras:
Anexos B e C
Serão substituidas pelas palavras:
Anexo B e Grupos I e 11 do Anexo C
O. Artigo YO parágrafo 3°
A seguinte frase será acrescentada após a pri

meira frase do parágrafo 3° do Artigo 7° do Protocolo:
Cada Parte fornecerá ao Secretariado dados

estatísticos sobre a quantia anual da substância con
trolada do Anexo E usada para aplicações de quaren
tena e pré-embarque.

P Artigo 10
No parágrafo 1° do Artigo 10 do Protocolo as pa-

lavras:
Artigos 2A até 2E
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 2E e Artigo 21
Q. Artigo 17
No Artigo 17 do Protocolo as palavras:
Artigos 2A até 2H
Serão substituidas pelas palavras:
Artigos 2A até 21
R. Anexo C
O seguinte grupo será acrescentado ao Anexo

C do Protocolo

Grupo Substância Número Potencial de Destruição
de isômeros de Ozônio (POO)

Grupo 111 Bromocloro- 0,12
Ch2BrCI metano

ARTIGO 2
Relação com Emenda de 1997

Nenhum Estado ou organização regional de in
tegração econômica poderá depositar um instrumen
to de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à
presente Emenda se não tiver depositado prévia ou
simultaneamente, um instrumento da mesma nature
za em relação à Emenda adotada na Nona Reunião
das Partes em Montreal, em 17 de setembro de 1997.

ARTIGO 3
Entrada em Vigor

1. A presente Emenda entrará em vigor na data
de 1° de janeiro de 2001, desde que pelo menos vinte
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação
da Emenda tenham sido depositados por Estados ou
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organizações regionais de integração econômica que
sejam Partes do Protocolo de Montreal sobre Subs
tâncias que Destroem a Camada de Ozônio. Se este
requisito não for cumprido até aquela data, a Emenda
entrará em vigor no nonagésimo dia após a data na
qual ele tiver sido cumprido.

2. Para fins do parágrafo 1°, qualquer instrumen
to dessa natureza depositado por uni a organização
regional de integração econômica não será computa
do como adicional àqueles depositados por Esta
dos-membros da organização em questão.

3. Após a entrada em vigor da presente Emen
da, na forma prevista no parágrafo 1° ela entrará em
vigor para qualquer outra Pane do Protocolo no nona
gésimo dia após a data do depósito de seu instrumen
to de ratificação, aceitação ou aprovação.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O então Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, encaminhou ao Congresso Nacio
nal, para apreciação legislativa, a Mensagem n° 780,
de 2002, assinada por Sua Excelência em 04 de se
tembro de 2002, acompanhada da Exposição de Mo
tivos n° 261-MRE, firmada em 09 de agosto do mes
mo ano, autenticada exclusivamente por meio eletrô
nico pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores
à época, Celso Lafer, contendo os textos das Emen
das ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
destroem a Camada de Ozônio, aprovadas em Mon
trea�, há mais de cinco anos, em 17 de setembro de
1997, ao término da Nova Reunião das Partes e em
Pequim, há mais de três anos, em 03 de dezembro de
1999, por ocasião da Décima Primeira Reunião das
Partes.

Os autos de tramitação estão instruídos em con
formidade com as normas processuais legislativas
pertinentes, inclusive no que diz respeito à autentica
ção dos instrumentos sob análise, efetuada pela Divi
são de Atos Internacionais do Ministério das Rela
ções Exteriores, e incluídas nos autos de tramitação,
fls. 5 a 12 que, todavia, devem ser enumeradas.

Lembro, como tem sido reiteradamente dito
nessa Comissão, que a enumeração de todas as fo
lhas dos autos é requisito regimental indispensável e
que não altera a autenticação anterior de documento
neles incluído.

A Emenda ao Protocolo de Montreal Adotado
pela Nova Reunião das Partes, assinado em Montre
al, em 17 de setembro de 1997, contém três artigos.
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o Artigo 1, denominado Emenda, efetua altera
ções no Artigo 4, fazendo inserções de dois parágra
fos após o parágrafo 1 ter do Artigo 4, referente à proi
bição de importação e exportação de substância con
trolada, bem como alterações em remissões nos pa
rágrafos 5,6,7 e 8 do Artigo 4. Acrescenta, também,
um outro artigo, denominado Artigo 4A, após o Artigo
4, em que se aborda a hipótese de impossibilidade de
cessação da produção de substância controlada,
apesar de terem sido tomadas as medidas aplicáveis
pertinentes pelo Estado Parte. Nessa hipótese, será
proibida a exportação de quaisquer quantidades da
substância usadas, recicladas ou reaproveitadas, ex
ceto para fins de destruição dessas substâncias.

Acrescenta, ademais, um Artigo 4B ao Artigo 4,
pertinente a licenciamento, prevendo um sistema de
licenciamento para as importações e exportações de
novas substâncias controladas.

No Artigo 2 da Emenda sob análise prevê-se
que nenhuma nação ou organização de integração
econômica regional poderá depositar instrumento de
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão a esta
Emenda a menos que tenha, anterior ou simultanea
mente, feito o mesmo para a Emenda adotada em Co
penhague, em 25 de novembro de 1992.

O Artigo 3 do instrumento é pertinente à sua en
trada em vigor.

Em síntese, é este o relatório pertinente ao pri
meiro texto em análise.

O segundo ato internacional sob exame é perti
nente à Emenda ao Protocolo de Montreal Acordado
pela Décima Primeira Reunião das Partes, firmada
em Pequim, em 3 de dezembro de 1999, sendo tam
bém composto por três artigos.

No Artigo 1, denominado Emenda, está o conte
údo técnico propriamente dito da matéria abordada.

Nos parágrafos A e B, são feitas alterações em
remissões constantes do Artigo 2°.

O parágrafo C do Artigo 1 acrescenta parágrafo
após o § 7° do Artigo 2F do Protocolo, em que são fi
xados limites de substâncias controladas no Grupo 1,
para vigerem a partir de 1° de janeiro de 2004.

No parágrafo D, insere-se Artigo após o Artigo
2H do Protocolo, referente a bromoclorometano.

No parágrafo E, são feitas modificações a remis
sões do Artigo 3.

No parágrafo F, acrescentam-se parágrafos ao
Artigo 4 do Protocolo, após o parágrafo 1qua, referen
tes a prazos para proibições de importações das
substâncias controladas do Grupo 1, do Anexo c.
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o parágrafo G acrescenta os parágrafos 2quin e
2sex ao Artigo 4, também referente à proibição de ex
portação de substâncias controladas previstas no
Grupo 1 do Anexo C procedentes de e destinados a
qualquer Estado que não seja parte do Protocolo em
exame.

O parágrafo H faz alterações em remissões
constantes do Artigo 4, parágrafo 5° a 7°.

Semelhante procedimento ocorre nos parágra
fos 1, J e K, em que são feitas alterações no parágrafo
8° do Artigo 4; no parágrafo 4° do Artigo 5, bem como
nos parágrafos 5° e 6° do Artigo 5.

No parágrafo L, efetua-se acréscimo de frase no
fim do subparágrafo 8ter(a) do Artigo 5, pertinente a
prazos fixados para os anos 2015 e 2016, referentes
às medidas de controle determinadas no parágrafo 8°
do Artigo 2F.

No parágrafo M, são feitas correções a remis
sões do Artigo 6 e, no parágrafo N, alterações a re
missões no parágrafo 2° do Artigo 7.

No parágrafo O, efetua-se acréscimo ao pará
grafo 3° do Artigo 7; nos parágrafos P e Q, substitui
ções em remissões dos Artigos 10 e 17, respectiva
mente.

No parágrafo R, efetuam-se acréscimos ao Ane
xo C do Protocolo.

O Artigo 2 da Emenda em exame é pertinente à
relação existente entre ela e a Emenda ao Protocolo
de Montreal de 1997 e nele se dispõe que nenhum
Estado ou organização regional de integração econô
mica poderá depositar um instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão à Emenda, se, pré
via ou simultaneamente, instrumento de mesma natu
reza não tiver sido depositado em relação à Emenda
adotada na Nona Reunião das Partes, realizada em
Montreal, em 17 de setembro de 1977.

O Artigo 3 da Emenda em análise previu a data
de 1° de janeiro de 2001 (anterior à submissão do tex
to em exame ao Parlamento pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso), sob a condição de que pelo me
nos vinte instrumentos de ratificação, aceitação ou
aprovação da Emenda tivessem sido depositados por
Estados ou organizações regionais de integração
econômica partes do Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Discorrendo sobre a Proteção à Camada de
Ozônio, em seu livro Direito Ambiental Brasileiro, en
sina Paulo Affonso Leme Machado que o conceito de
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camada de ozônio advém da Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio, aprovada em
22 de março de 1985, em Viena, Áustria, que entrou
em vigor em 22 de setembro de 1988 _ trata-se da ca
mada de ozônio atmosférico acima da camada plane
tária limite.

Destinam-se, tanto a Convenção como o Proto
colo de Montreal e suas Emendas, a proteger essa
camada dos efeitos adversos da poluição que pode
alterá-Ia, compreendendo-se como alterações as mo
dificações "no meio ambiente físico, ou brota, inclusi
ve modificações no clima, que tenham efeitos deleté
rios significativos sobre a saúde humana, sobre a
composição, capacidade de recuperação e produtivi
dade de ecossistemas naturais ou administrativos, ou
sobre materiais úteis à humanidade."

Com esses objetivos, os Estados Partes obri
gam-se "a adotar medidas legislativas ou administra
tivas apropriadas e cooperar na harmonização de po
líticas adequadas para controlar, limitar, reduzir ou
evitar atividades humanas sob sua jurisdição ou con
trole, caso se verifique que tais atividades têm, ou
provavelmente terão, efeitos adversos que resultam
em modificações, ou prováveis modificação da cama
da de ozônio" (art. 2°, 2, b da Convenção).

São, ainda segundo a lição do Prof. Paulo Affon
so, dois os temas científicos mais importantes reco
nhecidos pelos integrantes da Convenção: (a) a modi
ficação da Camada de Ozônio, que resultaria numa
mudança da quantidade de radiação solar ultravioleta
com efeitos biológicos (UV-B) que alcança a superfí
cie da Terra, e potenciais para a saúde humana, orga
nismos, ecossistemas e materiais úteis para a huma
nidade; (b) a modificação na distribuição vertical do
ozônio, que poderia alterar a estrutura da temperatura
da atmosfera e potenciais conseqüências para as
condições metereológicas e do clima".

A Convenção de Viena e o Protocolo de Montre
al, da mesma forma como a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança de Clima, ao ditar
normas sobre efeitos adversos para a saúde humana
e para o meio ambiente, coloca em prática o princípio
da precaução, inserido na Declaração da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, intro
duzindo-a, inclusive como norma programática de
seu preâmbulo.

Desejo, assim, ressa~ar, ainda uma vez, o lembrete
feito referente à inserção do princípio da precaução na
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
de Clima, onde esse princípio é inserido no Artigo 3,
corno norma de direito positivo internacional: "precaução
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é cautela antecipada, expressão que tem sua origem no
Latim, que precautio _ precautionis, caracterizando-se
pela ação antecipada, em face do risco ou perigo: o mun
do da precaução é um mundo onde há a interrogação,
onde os saberes são colocados -m questão. No mundo
da precaução há urna dupla fonte de incerteza: o perigo
ele mesmo considerado e a ausência de conhecimentos
científicos sobre o perigo. A precaução visa a gerir a es
pera da informação. Ela nasce da diferença temporal en
tre a necessidade imediata de ação e o momento onde
os conhecimentos científicos vão modificar-se", ressalta
o professor, citando Nicolas Treich, no estudo Vers une
théories écononmomique de la précaution" (id, ibidem).

No âmbito do governo brasileiro, há um comitê
executivo interministerial, denominado Prozon, insti
tuído por Decreto de 19 de setembro de 1995, que
tem o objetivo de estabelecer diretrizes e coordenar
as ações relativas à proteção de camada de ozônio.

Incumbe a esse comitê coordenar as ações re
lativas ao Programa Brasileiro de Eliminação da Pro
dução e Consumo de Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio, promovendo a sua atualização
em consonância com o Protocolo de Montreal, assim
como articular a ação das chamadas Agências Imple
mentadoras do Fundo Multilateral.

Pertinente à matéria há, ainda, a Resolução 13,
de 13 de dezembro de 1995, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente _ CONAMA, que dispõe sobre a
Proteção à Camada de Ozônio.

As ressalvas a remissões feitas pelos instru
mentos em exame às normas anteriores têm caráter
técnico, destinando-se a facilitar a sua aplicação e
não há reservas a fazer-lhes.

Voto, desta forma, no âmbito desta Comissão,
pela aprovação legislativa aos textos das Emendas
ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, aprovadas em Mon
treal, em 17 de setembro de 1992, ao término da
Nova Reunião das Partes e em Pequim, em 03 de de
zembro de 1999, por ocasião da Décima Terceira Re
união das Partes nos termos da proposta de Decreto
Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de março de 2003. - Depu
tado Fernando Gabeira, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

(Mensagem n° 780, de 2002)

Aprova o texto das Emendas ao Pro
tocolo de Montreal sobre Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, apro-

vadas em Montreal, em 17 de setembro
de 1992, ao término da Nova Reunião das
Partes e em Pequim, em 03 de dezembro
de 1999, por ocasião da Décima Terceira

Reunião das Partes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam aprovados os textos das Emendas

ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio, aprovadas em Mon
treal, em 17 de setembro de 1992, ao término da
Nova Reunião das Partes e em Pequim, em 03 de de
zembro de 1999, por ocasião da Décima Terceira Re
união das Partes.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão das referidas Emendas, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, - Deputado Fernando
Gabeira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação da Mensagem n° 780/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, acatando o Parecer do Relator, Deputado Fer
nando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zulaiê Cobra - Presidente, João Castelo e Ma

ninha - Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Alberto
Goldman, Antonio Carlos Pannunzio, Amon Bezerra,
Augusto Nardes, Enéas, Feu Rosa, Heleno Silva, Iná
cio Arruda, Ivan Ranzolin, Ivo José, Jackson Barreto,
Jair Bolsonaro, João Almeida, José Thomaz Nonô,
Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias,
Luciana Genro, Márcio Reinaldo Moreira, Marcos de
Jesus, Marcus Vicente, Moisés Lipnik, Nice Lobão,
Nilson Mourão, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Baltazar,
Paulo Delgado, Reginaldo Germano, Tadeu Filippelli,
Vadão Gomes, Vittorio Medioli, André de Paula, Arlin
do Chinaglia, Jefferson Campos, João Paulo Gomes
da Silva, Lupércio Ramos e Pastor Frankembergen.

Plenário Franco Montoro, 12 de março de 2003.
- Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 14, DE 2003

(Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)

MSC N° 733/2002

Aprova o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República da índia, referente à Coopera
ção Tecnológica na Área de Mistura de
Etanol em Combustíveis para Transpor
tes, celebrado em Nova Delhi, 8 de abril
de 2002.

Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; Economia,
Indústria, Comércio e Turismo; e Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Memorando de

Entendimento entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da índia, refe
rente à Cooperação Tecnológica na Área de Mistura
de Etanol em Combustíveis para Transportes, cele
brado em Nova Delhi, 8 de abril de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Memorando, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de março de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

MENSAGEM N° 733, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete ao Congresso Nacional o
texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da
índia referente à Cooperação Tecnológi
ca na Área de Mistura de Etanol em Com
bustíveis para Transportes, celebrado em
Nova Delhi, em 8 de abril de 2002.

(Às Comissões de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional; de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de Economia,

Indústria, Comércio e Turismo e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exterio
res, o texto do Memorando de Entendimento entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da índia referente à Cooperação Tec
nológica na Área de Mistura de Etanol em Combustí
veis para Transportes, celebrado em Nova Delhi, em 8
de abril de 2002.

Brasília, 20 de agosto de 2002.

EM N° 257/MRE

Brasília, 7 de agosto de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelên

cia o anexo texto do "Memorando de Entendimento
Referente à Cooperação Tecnológica na Área de Mis
tura de Etanol em Combustível para Transportes", ce
lebrado em Nova Delhi, em 8 de abril de 2002.

2. O Memorando em questão, celebrado por
ocasião da visita oficial à índia do Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, Embaixa
dor Sérgio Amaral, conferirá suporte para o desenvol
vimento de programas de cooperação no campo do
álcool combustível para transporte entre o Brasil e a
índia, identificando as áreas propícias ao intercâmbio.
O Memorando de Entendimento prevê a indicação,
pelos Governos do Brasil e da índia, de agências que
receberão e prestarão assistência nos setores acor
dados, que incluem: desenvolvimento de estabiliza
dores/aditivos, em particular para utilização em mistu
ras de etanol e diesel, testes laboratoriais; modifica
ções ou ajustes que se fizerem necessários, no motor
e no combustível dos veículos, para utilização do eta
nol misturado ao diesel e à gasolina em proporções
distintas. Cada projeto será disciplinado por meio de
protocolos ou contratos separados. Os referidos ins
trumentos obedecerão às leis e regulamentos em vi
gor nos respectivos países.

3. O Memorando de Entendimento permanece
rá em vigor por dois anos, salvo se as Partes acorda
rem pôr fim a sua vigência antes desse período.
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4. O Conselho Interministerial do Açúcar e do
Álcool, composto por membros do Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do
Ministério da Fazenda, conduziu as negociações do
Memorando em seus aspectos técnicos e, juntamen
te com o Ministério das Relações Exteriores, aprovou
seu texto final.

5. Nessas condições, com vistas ao encaminha
mento do assunto a apreciação do Poder Legislativo,
submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de mensa
gem ao Congresso Nacional, juntamente com cópias au
tênticas do texto do "Memorando de Entendimento Refe
rente à Cooperação Tecnológica na Área de Mistura de
Etanol em Combustíveis para Transportes.

Respeitosamente. - Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

Memorando de Entendimento entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da índia referente a Cooperação Tecnológica
na Área de mistura de Etanol em Combustíveis para
Transportes

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da índia (doravante denomi
nados "Partes Contratantes"),

Desejando intensificar os tradicionais laços de
amizade entre os dois países mediante cooperação
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

Reconhecendo as vantagens que, para seus
respectivos povos, resultarão da promoção de tal coo
peração, em especial na área de mistura de etanol em
combustíveis para transportes;

Tendo conhecimento de que a República Fede
rativa do Brasil já implementou a mistura de etanol à
gasolina e vem procedendo a experimentos relacio
nados com a mistura de etanol e óleo diesel;

Observando, ademais, que o Governo da índia
vem procedendo a estudos sobre a viabilidade da
mistura de etanol com gasolina e óleo diesel;

Concordam:

ARTIGO I

As Partes Contratantes intensificarão sua coo
peração, no campo da mistura de etanol em combus
tíveis para transportes, com base nos princípios de
igualdade e vantagens mútuas, identificando as áreas
propícias à cooperação e considerando a experiência
obtida pelos especialistas no assunto as possibilida
des existentes.

ARTIGO 11

Em favor de tal cooperação, o Governo do Brasil
concorda em compartilhar a tecnologia da mistura de

etanol na gasolina e no óleo diesel e prover consulto
ria nas seguintes áreas:

i) otimização de índices de mistura, vi
sando ao melhor desempenho com o míni
mo de ajustes/modificações nos motores;

ii) modificações/ajustes que se tornem
necessários, no motor e no combustível dos
veículos, para utilização do etanol misturado à
gasolina e ao diesel em diferentes proporções;

iii) seleção dos materiais apropriados
à compatibilização dos componentes do sis
tema combustível com o etanol;

iv) desempenho dos veículos sob dife
rentes condições de mistura e condições cli
máticas e impacto sobre emissões e no
meio ambiente;

v) desenvolvimento de estabilizado
res/aditivos/de - naturants, em particular
para utilização em misturas de etanol e
diesel;

vi) infra - estrutura necessária nos for
necedores e distribuidores;

vii) testes laboratoriais e respectivo
equipamento necessários à determinação
do índice de mistura;

viii) análise de qualquer outra área refe
rente à mistura de gasolina/diesel com etanoI
e utilização de produtos misturados como
combustíveis para veículos automotivos.

ARTIGO 111

1. Os termos do presente Memorando de Enten
dimento serão considerados a partir de programas de
implementação firmados periodicamente, mas não
em períodos inferiores a um ou dois anos. Esses pro
gramas de implementação deverão especificar a
gama, o assunto e as formas de cooperação, incluí
dos os termos e condições de caráter financeiro.

2. A implementação deste Memorando de
Entendimento será de responsabilidade das agências
indicadas por cada um dos Governos, em protocolos
separados, cobrindo cada projeto específico.

ARTIGO IV

As Partes Contratantes concordam em coope
rar no intercâmbio de treinamento de especialistas,
bem como de informações e documentação de caráter
técnico e na realização de seminários/conferências
que facilitem o aporte de tecnologia e o reforço na for
mação de recursos humanos na área em questão.
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1. As Partes Contratantes deverão promover co
operação entre as agências designadas em ambos
os países, com vistas a concluir, se necessário, os de
vidos protocolos ou contratos no âmbito do presente
Memorando de Entendimento.

2. Os protocolos ou contratos que servirem de
base à citada cooperação deverão ser firmados em
consonância com as leis e os regulamentos em vigor
no país respectivo. Desses protocolos ou contratos
deverá constar, se necessário:

i) transferência de know - how técnico
sobre estabilizadores, aditivos, emulsificado
res relacionados com mistura de combustí
veis;

ii) projetos conjuntos referentes à utili
zação de bio-diesel e transferência do res
pectivo know-how técnico;

iii) pesquisa conjunta sobre o desen
volvimento de células de combustível base
adas em etanol para fins de geração de
energia e aplicação na área automotiva;

iv) compensação financeira pelo licen
ciamento de know-how ou pela utilização de
patentes;

v) intercâmbio de patentes, utilização
conjunta no caso de patentes baseadas em
projetos conjuntos de pesquisa e desenvol
vimento e condições para sua comercializa
ção por cada uma das Partes ou conjunta
mente por ambas em terceiro país;

vi) condições para iniciar a produção
em escala comercial;

vii) termos e condições de caráter fi
nanceiro.

ARTIGO VI

As Partes Contratantes concordam em não di
vulgar informações por elas obtidas, ou por seu pes
soai, no contexto do presente Memorando de Enten
dimento, a qualquer outra terceira parte, sem o ex
presso consentimento da outra Parte.

ARTIGO VII

Aspectos referentes a direitos de propriedade
intelectual do Projeto de Cooperação, onde quer que
se apliquem, deverão ser objeto de negociações es
pecificas e que levem em consideração as leis nacio
nais de cada país e as normas internacionais aceitas
por ambos os países.

Despesas de viagem de técnicos entre os dois
países serão pagas pelas agências designadas inte
ressadas, em conformidade com as condições mutu
amente acordadas.

ARTIGO IX

1. Emendas ou modificações a este Memorando
de Entendimento poderão ser feitas a qualquer mo
mento por consentimento mútuo das Partes Contra
tantes e serão válidas quando feitas por escrito pelas
Partes ou seus representantes autorizados e quando
dispuserem especificamente que constituem emen
das a este Memorando de Entendimento.

2. As modificações entrarão em vigor na data de
sua formalização, a menos que diversamente acorda
do pelas Partes Contratantes.

ARTIGO X
1. Este Memorando de Entendimento entrará

em vigor quando ambas as Partes Contratantes hou
verem-se informado do cumprimento de seus respec
tivos procedimentos legais e permanecerá em vigor
por um período de dois anos a menos que as Partes
Contratantes acordem pôr fim à sua vigência antes
desse período.

2. Este Memorando de Entendimento poderá ser
denunciado por qualquer das Partes mediante notifica
ção à outra Parte com três meses de antecedência.

3. Expirado este Memorando, as atividades em
execução não serão afetadas e continuarão até o seu
término.

Feito em Nova Delhi, em 8 de abril de 2002,
em três exemplares originais, nos idiomas portu
guês, hindi e inglês, sendo todos os textos sendo
igualmente autênticos. Em caso de qualquer diver
gência na interpretação, prevalecerá o texto em in
glês. - Pelo Governo da República Federativa do
Brasil, Nome Sergio Silva do Amaral, Cargo: Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Pelo Governo da República da índia,
Nome: Ram Naik, Cargo: Ministro do Petróleo e
Gás Natural.

Aviso n° 894/C. Civil

Em 20 de agosto de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribu-

"" --"-_ .._, .._...__.,----------_.------------



11 - Voto do Relator

Na Exposição de Motivos, expôs o então Chan
celer Celso Lafer o histórico do documento em análise,
firmado por ocasião de visita oficial à índia do Ministro
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do
Brasil à época, Embaixador Sérgio Amaral.

Destina - se o instrumento a conferir suporte le
gai para o desenvolvimento de programas de coope
ração no campo do álcool combustível para transpor
te entre o Brasil e a índia, identificando áreas propíci
as ao intercâmbio.

O instrumento está condizente com as normas
de Direito Internacional Público pertinentes à coope
ração bilateral entre os países.

Do ponto de vista técnico, reforça os laços entre
países em desenvolvimento que buscam autonomia
tecnológica e guarda expressamente o respeito às
normas internas pertinentes dos dois países.

Nada, portanto, há a opor à sua aprovação.
Voto, desta forma, no âmbito da competência

desta Comissão, pela aprovação legislativa ao texto
do Memorando de Entendimento entre o Governo da

I - Relatório

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
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nal Federal. no exercício do cargo de Presidente da áreas propícias à cooperação e considerando a expe-
República, relativa ao texto do Memorando de Enten- riência obtida pelos especialistas no assunto.
dimento entre o Governo da República Federativa do No Artigo 11, o governo brasileiro compromete-
Brasil e o Governo da República da índia referente à se a compartilhar com o governo da índia a tecnologia
Cooperação Tecnológica na Área de Mistura de Eta - de mistura de etanol na gasolina e óleo diesel e a pro-
nol em Combustíveis para Transportes. celebrado em ver consultoria em oito áreas que especifica.
Nova Delhi. em 8 de abril de 2002. No Artigo 111, em dois parágrafos, os dois países

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da acordam que os termos do Memorando de Entendi-
Casa Civil da Presidência da República. mento serão considerados a partir de programas de

implementação firmados periodicamente, através de
agências indicadas por cada um dos governos, em
protocolos separados para cada projeto específico.

O Artigo IV aborda a cooperação para intercâm
bio e treinamento de especialistas.

No Artigo V, dispõe-se sobre os contratos ou
protocolos a serem firmados entre ambos para imple
mentar a cooperação pretendida através de projetos
específicos.

No Artigo VI, aborda-se o aspecto do sigilo tec
nológico atinente às informações compartilhadas, a
ser respeitado por ambos e, no Artigo VII, abordam
se os aspectos referentes a direitos de propriedade
intelectual.

O Artigo VIII é pertinente a despesas de viagem.
Os Artigos IX e X contêm respectivamente as

cláusulas pertinentes a emendas ou modificações ao
texto do presente protocolo e à sua entrada em vigor.

É o relatório.

O então Vice - Presidente da República, Marco
Maciel, encaminhou ao Congresso Nacional, para
apreciação legislativa, a Mensagem n° 733, assinada
por Sua Excelência em 20 de agosto de 2002, acom
panhada da Exposição de Motivos n° 00257/MRE, fir
mada em 07 de agosto do mesmo ano, autenticada
exclusivamente por meio eletrônico pelo então Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, Celso Lafer,
contendo o texto do Memorando de Entendimento en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da índia referente à Coopera
ção Tecnológica na área de Mistura de Etanol em
Combustíveis para Transportes, celebrado em Nova
Delhi, em 08 de abril de 2002.

Os autos de tramitação submetidos à análise
estão de acordo com as regras de processo legislati
vo pertinentes, inclusive no que diz respeito à respon
sabilidade quanto à cópia do ato internacional sob
exame que traz a indispensável chancela do Ministé
rio das Relações Exteriores, através de lacre e auten
ticação que contêm as firmas originais, da Divisão de
Atos Internacionais daquela pasta, devendo, apenas,
serem enumeradas as folhas dos autos das quais
consta o Memorando em exame (fls. 05 a 10).

O Memorando em exame compõe-se de um
preâmbulo e dez artigos.

No preâmbulo, os governos do Brasil e índia ma
nifestaram seu desejo de intensificar os tradicionais
laços de amizade existentes entre os dois mediante
cooperação em pesquisa e desenvolvimento tecnoló
gico; reconhecem as vantagens potenciais dessa co
operação para ambos os países, em especial na área
de mistura de etanol em combustíveis para transporte
e ressaltam as experiências que os dois países vêm
desenvolvendo nessa área.

No Artigo I, os dois comprometem-se a intensifi
car sua cooperação na matéria, com base nos princí
pios de igualdade e vantagens mútuas, identificando
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República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica da índia referente à Cooperação Tecnológica na
área de Mistura de Etanol em Combustíveis para
Transportes, celebrado em Nova Delhi, em 08 de abril
de 2002, nos termos da proposta de Decreto Legisla
tivo em anexo.

Sala da Comissão, 12 de março de 2003. 
Deputado Fernando Gabeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

(Mensagem n° 733, de 2002)

Aprova o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República da India referente à Coopera
ção Tecnológica na área de Mistura de
Etanol em Combustíveis para Transpor
tes, celebrado em Nova Delhi em 08 de
abril de 2002.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Memorando de

Entendimento entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da índia refe
rente à Cooperação Tecnológica na área de Mistura
de Etanol em Combustíveis para Transportes, cele
brado em Nova Delhi, em 8 de abril de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Memorando bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos no patrimô
nio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de março de 2003. 
Deputado Fernando Gabeira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunido ordinária realizada hoje,
opinou pela aprovação da Mensagem nO 733/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta, acatando o Parecer do Relator, Deputa
do Fernando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Zulaiê Cobra - Presidente, João Castelo e Ma
ninha - Vice - Presidentes, Alberto Fraga, Alberto
Goldman, Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra,

Augusto Nardes, Enéas, Feu Rosa, Heleno Silva,
Inácio Arruda, Ivan Ranzolin, Ivo José, Jackson Bar
reto, Jair Bolsonaro, João Almeida, José Thomaz
Nonô, Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg
Farias, Luciana Genro, Márcio Reinaldo Moreira,
Marcos de Jesus, Marcus Vicente, Moisés Lipnik,
Nice Lobão, Nilson Mourão, Pastor Pedro Ribeiro,
Paulo Baltazar, Paulo Delgado, Reginaldo Germano,
Tadeu Filippelli, Vadão Gomes, Vittorio Medioli,
André de Paula, Arlindo Chinaglia, Jefferson Cam
pos, João Paulo Gomes da Silva, Lupércio Ramos e
Pastor Frankembergen.

Plenário Franco Montoro, em 12 de março de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.071, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR ND 2.518/2002
MSC N° 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural "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.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
nO 836, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Asso
ciação Cultural "Raul Bopp" a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tupancire
tã, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de
2002. - Deputado Narcio Rodrigues Presidente.

TVR N° 2.518, DE 2002
(Mensagem n° 634, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 836, de 24 de maio de
2002, que autoriza a Associação Cultural "Raul Bopp"
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA '

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Cultural "Raul Bopp" a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão comunitária. '

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural "Raul Bopp"
atendeu aos requisitos da legislação específica e re
cebeu autorização para executar serviço de radiodifu
são comunitária.

A análise deste processo deve basear - se no
Ato Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 2002.
- Deputado Nilson Pinto Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural "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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 836, de 24 de maio de 2002, que autoriza a
Associação Cultural "Raul Bopp" a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
v!ço ,ge radiodifusão comunitária na cidade de Tupan
meta, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2002. 
Deputado Nilson Pinto, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nilson Pinto, à TVR n° 2.518/2002,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo,

Paulo Marinho e Silas Câmara - Vice - Presidentes
Airton Cascavel, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval:
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almei
da, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra, José Ro
cha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiza Erundina
M.árcio Reinaldo Moreira, Nelson Proença, Nilso~
Pinto, ~ed~o Canedo, Ricardo Izar, Robério Araújo,
Valdecl ~alva, Walter Pinheiro, Alex Canziani, Aroldo
Cedraz, Atila Lira, Bonifácio de Andrada, Damião Feli
ciano, Eni Voltolini, Fernando Ferro, Francisco Coe
lho, Francistônio Pinto, Gerson Peres, Inaldo Le~ão,

Marcus Vicente, Milton Monti, Nelson Pellegrino, Neu
ton Lima, Philemon Rodrigues e Raimundo Santos.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.212, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.897/2002
MSC N° 784/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Crianças e Adolescentes do Muni
cípio de Silves a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Silves, Estado do Amazonas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 54)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.436, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação de Crianças e Adolescentes do Município de Sil
ves a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Silves, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 2.897, DE 2002
(Mensagem N° 784, De 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.436, de 31 de julho de 2002, que au
toriza a Associação de Crianças e Ado
lescentes do Município de Silves a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Silves,
Estado do Amazonas.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Ariosto Holanda

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação de Crianças e Adolescentes do
Município de Silves a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"fi', do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação de Crianças e Adolescentes
do Município de Silves atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear - se no
Ato Normativo nO 01, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, de de 2002.
- Deputado Ariosto Holanda, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Crianças e Adolescentes do Muni
cípio de Silves a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Silves, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 1.436, de 31 de julho de 2002, que autoriza a
Associação de Crianças e Adolescentes do Municí
pio de Silves a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Silves, Estado do Amazo
nas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, de
de 2002. - Deputado Ariosto Holanda, Relator.
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A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Ariosto Holanda, à TVR n° 2.897/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Narcio Rodrigues - Presidente, João Castelo,
Paulo Marinho e Si/as Câmara - Vice - Presidentes,
Airton Cascavel, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval,
Cesar Bandeira, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilberto
Kassab, Hermes Parcianello, Iris Simões, João
Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Julio Semeghini, Luiz Moreira, Luiza Erundi
na, Márcio Reinaldo Moreira, Nelson Proença, Nil
son Pinto, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Robério Ara
újo, Valdeci Paiva, Walter Pinheiro, Alex Canziani,
Aroldo Cedraz, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Da
mião Feliciano, Eni Voltolini, Fernando Ferro, Fran
cisco Coelho, Francistônio Pinto, Gerson Peres, Inal
do Leitão, Marcus Vicente, Milton Monti, Nelson Pel
legrino, Neuton Lima, Philemon Rodrigues e Rai
mundo Santos.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2002.
- Deputado Narcio Rodrigues Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 12, DE 2003
(Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca)

Cria a Comissão de Turismo no âm
bito da Câmara dos Deputados, alterando
o art. 32 do Regimento Interno.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
n° 5/2003)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Art. O art. 32 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XIX:

"Art. 32. ( ) .

XIX - Comissão de Turismo:
a) política e sistema nacional de turismo;
b) exploração das atividades e dos serviços li

gados ao turismo. (NR)"
Art. 2° O inciso VI do art. 32 do Regimento Inter

no passa a a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32. ( ) .

VI - Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

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

Justificação

O projeto de resolução que estamos apresen
tando vem abrigar idéia que já não é nova na Casa,
vindo sendo compartilhada por muitos parlamentares
desde a última legislatura: a criação de uma comissão
permanente na Câmara dos Deputados exclusiva
mente dedicada ao estudo e ao fomento das ativida
des ligadas ao turismo no Brasil.

Estamos convictos de que já é tempo de o Poder
Público reconhecer a relevância da atividade e seu po
tencial como fator de desenvolvimento econômico e so
cial para o País. Já se pode falar de uma indústria do tu
rismo, tamanho são os recursos por ele movimentados
atualmente. Estimativas do Conselho Mundial de Via
gens e Turismo dão conta de que o faturamento global
do setor alcançou, em 1996, a impressionante marca de
US$ 3,6 trilhões, cerca de 10,6% do PIB mundial! Acre
dita - se que o turismo já seja responsável por um a
cada dez postos de trabalho em todo o planeta.

No Brasil, contudo, um país reconhecidamente
privilegiado em termos de recursos naturais, nossos
investimentos no setor ainda têm sido muito insignifi
cantes. O número de visitantes estrangeiros recebi
dos a cada ano é ínfimo se comparado ao de países
como França, Estados Unidos, Espanha e Itália, para
citar apenas alguns exemplos. Apesar dos 7300 qui
lômetros de litoral, das belas florestas, do Pantanal
Matogrossense, de um ambiente, enfim, de todo pro
pício à atividade turística, representamos não mais
que 0,3% da atividade turística mundial.

Nesse momento histórico em que o País clama
por mudanças e aguarda a abertura de novos cami
nhos de desenvolvimento e criação de empregos, o
turismo assumirá papel de destaque na economia
brasileira, se vier efetivamente a se constituir num
foco de atenção privilegiado por parte do Governo.

No Nordeste e, especificamente no Estado de
Pernambuco, o vasto investimento em infra - estrutu
ra, principalmente por parte do PRODETUR, vem fo
mentando os empreendimentos hoteleiros e estimu
lando as potencialidades locais.

Acreditamos que a participação da Câmara dos
Deputados nessa tarefa pode ser otimizada por meio
da criação de uma comissão permanente, integrante
da estrutura da Casa, destinada a estudar propostas,
elaborar pareceres, promover palestras, exposições,
conferências, e acompanhar e colaborar com o Exe-
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cutivo na implementação das políticas públicas liga
das ao setor.

Esses os motivos por que contamos com o
apoio de nossos ilustres Pares para a transformação
do presente projeto em norma aprovada pela Casa.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2003 .
- Deputado Carlos Eduardo Cadoca PMDB/PE.

INDICAÇÃO N° 11, DE 2003
(Do Sr. Luiz Alberto)

Sugere a confecção de selo come
morativo em homenagem ao cinqüente
nário da Petrobrás.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica

ções:
O Deputado Federal do Estado da Bahia na Câ

mara dos Deputados, Sr. Luiz Alberto, se dirige à V.
Exa para expor e reivindicar o seguinte:

Dada à centralidade da Petrobrás, empresa es
tatal internacionalmente reconhecida, detentora de
tecnologia de ponta no setor petrolífero, impõe - se o
reconhecimento de cinqüenta anos de atuação siste
mática da empresa em prol do desenvolvimento do
país.

Nesse sentido, a confecção de um selo come
morativo em homenagem ao cinqüentenário da Petro
brás é medida que afirma sua importância e projeta a
imagem vencedora e comprometida que se construiu
ao longo desse período.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2003. 
Luiz Alberto, Deputado Federal PT/BA.

INDICAÇÃO N° 42, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere ao Ministro da Fazenda a cria
ção de uma Câmara de Compensação de
Cheques e outros Papéis no Estado do
Amapá.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Como representante do Estado do Amapá, e

atendendo a uma legitima reivindicação de comerci
antes, empresários e correntistas de nosso Estado,
dirijo - me a Vossa Excelência para expor e reivindi
car, o seguinte:

1. Considerando a agilidade dos sistemas de in
formação, especialmente do sistema bancário brasi
leiro;

2. Considerando o crescimento da população e
da demanda dos serviços bancários no Estado do
Amapá;

3. Considerando as dificuldades características
da Região Amazônica;

4. Considerando os custos atuais de transporte
e segurança dos malotes até Belém para processa
mento dos documentos bancários;

5. Considerando o prejuízo pelo funcionamento
reduzido em uma hora dos bancos e de seus servi
ços em nosso Estado;

6. Considerando o volume de negócios pratica
dos nas cidades de Macapá e Santana, ambas Zonas
de Livre Comércio;

7. Considerando todo o transtorno causado aos
correntistas, comerciantes, empresários e usuários
esporádicos do sistema bancário, vimos, em nome de
todos estes, de forma legítima, justa e democrática,
requerer vossa aquiescência no sentido de viabilizar
a instalação, de forma definitiva, a de uma Câmara de
Compensação de Cheques e outros Papéis na cidade
de Macapá, onde possa processar documentos de
todo o Estado, que hoje são enviados a cidade de Be
lém, no Estado do Pará.

Sala das Sessões, 10 de março de 2003. - Davi
Alcolumbre, Deputado Federal PDT/AP.

INDICAÇÃO N° 44, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere ao Ministro da Fazenda o
adiamento de prazo disposto no Decreto
4.594, de 13 de fevereiro de 2003.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Atendendo a uma legitima, justa e democráti

ca reivindicação de prefeitos e governadores, dirijo
-me a Vossa Excelência para expor e reivindicar, o
seguinte:

8. Considerando o prejuízo que o Decreto
4.594/03 trará a Governos e prefeituras do país;

9. Considerando que inúmeras obras já estão in
clusive em andamento;

10. Considerando as dificuldades dos Estados e
municípios das Regiões Norte e Nordeste, especial
mente;

11. Considerando os custos na elaboração e
concepção dos projetos;

12. Considerando o prejuízo que a população
terá pela ausência e/ou interrupção das obras;

-------_._._-"._~_•._-_.
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13. Considerando que a maior parte destes re
cursos seriam de investimentos na área de saúde, ha
bitação e infra - estrutura urbana;

14. Considerando a mobilização intensa de pre
feitos, governadores e associações municípios em
defesa, pelo menos, da prorrogação do prazo estipu
lado pelo Decreto 4.594/2003;

15. E, considerando o esforço e trabalho de par
lamentares na inclusão de recursos orçamentários
para atender as demandas e necessidades da popu
lação, e visto que a prorrogação do prazo permitirá
que os investimentos previstos sejam realizados em
benefício da população;

16. Vimos, desta forma, solicitar vosso bom sen
so em - inclusive de acordo com o postulado pela
Associação Brasileira de Municípios -, requerer adi
amento de prazo para 30 de maio do disposto no De
creto Presidencial N° 4.594, de 13 de fevereiro de
2003, até que, Estados, Municípios e demais órgãos
da Administração Pública, possam concluir seus pro
cedimentos licitatórios e administrativos legais.

Sala das Sessões, 10 de março de 2003. - Davi
Alcolumbre, Deputado Federal PDT/AP.

INDICAÇÃO N° 45, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente
reabertura de prazo para cadastramento
no SISPASS - Sistema de Cadastro de
Criadores Amadoristas de Passeriformes.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio
Ambiente:

Como representante do Estado do Amapá, e
atendendo a uma legitima reivindicação de criadores
amadores de pássaros de nosso Estado, dirijo - me a
Vossa Excelência para expor e reivindicar, o seguinte:

17. Considerando o esgotamento de prazo em
janeiro deste ano para a inscrição dos criadores ama
dores de passeriformes nos SISPASS junto ao
IBAMA;

18. Considerando que cerca de 90% destes cri
adores no Estado do Amapá (2.000 aproximadamen
te) não se cadastraram por razões que vão desde a
falta de informação até as dificuldades de acesso à
Internet;

19. Considerando as dificuldades característi
cas de nossa Região, que V.Ex.a. tem raro e exímio
conhecimento;

20. Considerando a mobilização destes criado
res não cadastrados, que desejam estar devidamente
legalizados junto ao IBAMA;

21. Considerando a responsabilidade de todos
no tratamento da fauna (e da flora), especialmente
em nosso Estado;

22. Vimos, em nome de todos estes criadores e
da legalidade, requerer vossa aquiescência em per
mitir que este prazo seja reaberto por mais 60 dias
para que estes, não somente no Amapá, mas no res
tante do país, possam, novamente, ter a chance final
e única, de cadastrarem - se e regularizarem - se
junto ao IBAMA, através do Sistema de Cadastro de
Criadores Amadoristas de Passeriformes, o
SISPASS.

Sala das Sessões, 10 de março de 2003. - Davi
Alcolumbre, Deputado Federal PDT/AP.

INDICAÇÃO N° 46, DE 2003
(Da Sra. Zelinda Novaes)

Sugere que seja estendido o prazo
estabelecido para adequação das comu
nidades terapêuticas na resolução n°
101, de 31 de maio de 2001, da agência
nacional de vigilância sanitária.

(Publique - se. Encaminhe - se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Dirigimo - nos a V.Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Ministério da Saúde, através da Portaria GM 
816, de 30 de dezembro de 2002, instituiu, no âmbito
do Sistema Único de Saúde, o "Programa Nacional de
Atenção Comunitária Integrada a Usuários do Álcool
e outras Drogas", determinando a implantação, até o
final de 2004, de 250 Centros de Atenção Psicossoci
al para o atendimento específico de pacientes com
dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras
drogas;

Essa mesma portaria também instituiu o "Pro
grama Permanente de Capacitação de Recursos Hu
manos da Rede SUS para os Serviços de Atenção
aos Pacientes com Transtornos Causados pelo Uso
Prejudicial e/ou Dependência de Álcool e Outras Dro
gas", contemplando cursos de especialização e atua
lização voltados para esses profissionais.

Antes dessas medidas, a Resolução n° 101, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, datada de
30 de maio de 2001 , estabelece o prazo de dois anos,
que se encerra no próximo mês de abril, para que as
comunidades terapêuticas adequem - se ao quanto
nela estabelecido.
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Acontece que o Governo ao longo desse período
não promoveu uma intensa e marcante campanha de
conscientização e de instrução junto às milhares des
sas instituições espalhadas pelo país, que em sua gran
de maioria são instituições independentes, porém séri
as e voltadas altruisticamente para a recuperação de
dependentes químicos, atuando diretamente na melho
ria da qualidade de vida social do recuperando e de
seus familiares, atendendo sem quaisquer tipo de dis
criminação' seja econômica, social, religiosa ou social.

Sugerimos, portanto que o prazo estabelecido
no artigo 2° da Resolução da n° 101, de 31 de maio de
2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
seja ampliado.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. - Depu
tada Zelinda Novaes.

INDICAÇÃO N° 46, DE 2003
(Da Sra. Zelinda Novaes)

Sugere que seja estendido o prazo
estabelecido para adequação das Comu
nidades Terapêuticas na Resolução n°
101, de 31 de maio de 2001, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Dirigimo - nos a V.Exa para expor e reivindicar o

seguinte:
O Ministério da Saúde, através da Portaria GM 

816, de 30 de dezembro de 2002, instituiu, no âmbito
do Sistema Único de Saúde, o "Programa Nacional de
Atenção Comunitária Integrada a Usuários do Álcool
e outras Drogas", determinando a implantação, até o
final de 2004, de 250 Centros de Atenção Psicossoci
al para o atendimento específico de pacientes com
dependência e/ou uso prejudicial de álcool e outras
drogas;

Essa mesma portaria também instituiu o "Pro
grama Permanente de Capacitação de Recursos Hu
manos da Rede SUS para os Serviços de Atenção
aos Pacientes com Transtornos Causados pelo Uso
Prejudicial e/ou Dependência de Álcool e Outras Dro
gas", contemplando cursos de especialização e atua
lização voltados para esses profissionais.

Antes dessas medidas, a Resolução n° 101, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, datada de
30 de maio de 2001 , estabelece o prazo de dois anos,
que se encerra no próximo mês de abril, para que as
comunidades terapêuticas adequem - se ao quanto
nela estabelecido.

Acontece que o Governo ao longo desse perío
do não promoveu uma intensa e marcante campanha
de conscientização e de instrução junto às milhares
dessas instituições espalhadas pelo país, que em sua
grande maioria são instituições independentes, po
rém sérias e voltadas altruisticamente para a recupe
ração de dependentes químicos, atuando diretamen
te na melhoria da qualidade de vida social do recupe
rando e de seus familiares, atendendo sem quaisquer
tipo de discriminação, seja econômica, social, religio
sa ou social.

Sugerimos, portanto que o prazo estabelecido
no artigo 2° da Resolução da n° 101, de 31 de maio de
2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
seja ampliado.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003. 
Deputada Zelinda Novaes.

INDICAÇÃO N° 47, DE 2003
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministério de Minas e
Energia a implantação de uma refinaria
de petróleo em São Luís, Maranhão.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssima Senhora Ministra Dilma Rousseff:
Quando foi aprovada no Congresso Nacional a

nova legislação sobre a indústria petrolífera nacional,
buscou - se, através da permissão a outras empre
sas, além da Petrobrás, para explorar as atividades
englobadas no monopólio estatal do petróleo, atrair
capitais privados para atuarem nesse importante se
tor de nossa economia e contribuir para a geração de
empregos e riquezas do país e, em especial, de nos
sa sofrida região Nordeste.

Com isso, tencionava - se viabilizar, por exem
plo, projetos de capital importância para nosso desen
volvimento, como a construção de uma nova refinaria
de petróleo no país, que deveria situar - se, preferen
cialmente na região Nordeste, haja vista que, enquan
to esta possui, até hoje, unicamente a refinaria Lan
dulfo Alves, na Bahia, para realizar o abastecimento
de derivados de petróleo de todo a região, o centro
sul do país conta com cerca de uma dezena de refina
rias, que têm continuamente passado por processos
de modernização e melhoria, visando a ampliar sua
capacidade de refino.

Urge, pois, sanar imediatamente tão grave injus
tiça, com a implantação, sem maiores delongas, de
outra refinaria de petróleo em nosso país, dessa vez
em território nordestino, não só para fazer frente às
necessidades de abastecimento de seus habitantes,
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como para auxiliar na redução dos custos de distribui
ção de combustíveis, por evitar as longas viagens dos
derivados de petróleo desde as refinarias do Sul e do
Sudeste até os nossos mercados consumidores. Nes
se caso, cremos que o Maranhão é o Estado que
apresenta as melhores condições para a instalação
da nova refinaria de petróleo do Nordeste.

Além da evidente vantagem de uma localização
geográfica privilegiada, de sua proximidade das im
portantes rotas marítimas de petroleiros do Caribe e
da América do Norte, de fartura no abastecimento de
água e energia elétrica, temos ainda o porto de Itaqui
que, graças à sua grande profundidade natural, está
apto a receber navios grande tonelagem e calado,
sem a necessidade de realização de qualquer obra
adicional, em uma das mais privilegiadas situações
portuárias do Brasil e de todo o mundo.

A implantação de uma refinaria de petróleo no
Maranhão é de fundamental importância para o de
senvolvimento não apenas de nosso Estado, mas
também de todo o Nordeste, por facilitar a redistribui
ção do petróleo refinado aos demais Estados do Nor
te e Nordeste por navios de menor calado; por criar a
oportunidade de exportar, para os mercados da Amé
rica do Norte os eventuais excedentes dos derivados
de petróleo produzidos e, enfim, para a geração de
empregos numa região tradicionalmente carente da
criação de novas oportunidades de trabalho para sua
população.

Gostaríamos, portanto, de sugerir - lhe que
adotasse as devidas providências no sentido de dire
cionar os estudos sobre a política energética nacio
nal, a serem coordenados pela pasta conduzida por V.
Exa., para a concretização dessa refinaria de petróleo
no Maranhão, antigo sonho de todos os meus coesta
duanos, não apenas em benefício de nosso Estado,
mas de toda uma região e mesmo do Brasil.

Temos a certeza de que com tal atitude demons
trará, de forma cabal, a preocupação do governo re
presentado por V. Exa. com a correção de velhas in
justiças, a redução de imensas desigualdades regio
nais ainda existentes e, pela possibilidade da criação
de mais postos de trabalho em uma região deles tão
necessitada, oferecer a possibilidade de uma vida
mais digna, sem miséria nem fome, aos cidadãos
mais carentes de nosso país.

Sala das Sessões, 11 de março de 2003.

INDICAÇÃO N° 63, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni-

cípio de Paraty, no Estado do Rio de Ja
neiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando-se no interior do Estado, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças
em comunidades carentes, onde os meios de locomo
ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFl-RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA RESOlUÇÃO
N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação seráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 64, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Paraíba do Sul, no Estado do Rio
de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando - se no interior do Estado, com a chega
da das chuvas, onde podem proliferar focos da doen
ças em comunidades carentes, onde os meios de lo
comoção são ineficientes para o transporte dos en
fermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA RESOlUÇÃO
N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o regimento interno da Câ
mara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

INDICAÇÃO N° 65, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Paracambi, no Estado do Rio de
Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje- o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente cortes em seu orçamento anual, principalmente na
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro Agravando - se no interior do Estado, com a chegada
de 1995. das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas em comunidades carentes, onde os meios de locomo-
as seguintes normas: ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- Certo de poder contar com medidas eficientes
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- problema que assola o nosso Estado.
sões competentes; Aproveito o ensejo para renovar meus votos de

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- elevada estima e distinto apreço.
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu-
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de tado Carlos Nader PFl - RJ.
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe-
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 66, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Miguel Pereira , no Estado do
Rio de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principalmen
te na pasta da Saúde, onde os recursos são insufici
entes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.

Agravando - se no interior do Estado, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças
em comunidades carentes, onde os meios de locomo
ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
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RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o regimento interno da Câ
mara dos Deputados

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- meios de locomoção são ineficientes para o trans-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da porte dos enfermos.
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- Certo de poder contar com medidas eficientes
sões competentes; do Ministério da Saúde, para solucionar este grave

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, problema que assola o nosso Estado.
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. Aproveito o ensejo para renovar meus votos

de elevada estima e distinto apreço.11- o parecer referente à indicação será proferi-
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Sala das Sessões, 12 de março de 2003. -
Presidência da Comissão; Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
guirá este os trâmites regimentais das proposições LEGISLATIVOS - CEDI
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando - se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 67, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Mendes, no Estado do Rio de Ja
neiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo
com diversos tipos de epidemias em todas as re
giões. Agravando - se no interior do Estado, com a
chegada das chuvas, onde podem proliferar focos
da doenças em comunidades carentes, onde os

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n ú 10, de 1991.
1-sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI
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* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- Certo de poder contar com medidas eficientes
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de problema que assola o nosso Estado.
1995. Aproveito o ensejo para renovar meus votos de

11 - o parecer referente à indicação será proferi- elevada estima e distinto apreço.
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Sala das Sessões, 12 de março de 2003. -
Presidência da Comissão; Deputado Carlos Nader, PFl - RJ

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 68, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Levy Gasparian l no Estado do
Rio de Janeiro."

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando - se no interior do Estado, com a chega
da das chuvas, onde podem proliferar focos da doen
ças em comunidades carentes, onde os meios de lo
comoção são ineficientes para o transporte dos en
fermos.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

._-_.-----_.---------_._--
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* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 69, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o for
necimento de ambulância para o Município
de Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando - se no interior do Estado, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças
em comunidades carentes, onde os meios de locomo
ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
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este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 70, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Barra Mansa, no Estado do Rio
de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda
maior fonte arrecadadora das federações, só
perdendo para o Estado de São Paulo, e vem so
frendo constantes cortes em seu orçamento anu
al, principalmente na pasta da Saúde, onde os
recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo
com diversos tipos de epidemias em todas as re
giões. Agravando - se no interior do Estado, com a
chegada das chuvas, onde podem proliferar focos
da doenças em comunidades carentes, onde os
meios de locomoção são ineficientes para o trans
porte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arligo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-
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guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando - se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 71, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Barra do Piraí , no Estado do Rio
de Janeiro."

Publique - se. Encaminhe - se

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo
com diversos tipos de epidemias em todas as re
giões. Agravando-se no interior do Estado, com a
chegada das chuvas, onde podem proliferar focos
da doenças em comunidades carentes, onde os
meios de locomoção são ineficientes para o trans
porte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escmo, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
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este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 72, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o for
necimento de ambulância para o Município
de Areal , no Estado do Rio de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe- se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da Sa
úde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando - se no interior do Estado, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças
em comunidades carentes, onde os meios de locomo
ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFl - RJ

INDICAÇÃO N° 73, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Angra dos Reis, no Estado do
Rio de Janeiro."

((Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
Agravando - se no interior do Estado, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doenças
em comunidades carentes, onde os meios de locomo
ção são ineficientes para o transporte dos enfermos.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 12 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação seráobje- cortes em seu orçamento anual, principalmente na
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- diversos tipos de epidemias em todas as regiões.
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Agravando - se no interior do Estado, com a chega-
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de da das chuvas, onde podem proliferar focos da doen-
1995. ças em comunidades carentes, onde os meios de 10-

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas comoção são ineficientes para o transporte dos en-
as seguintes normas: fermos.

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- Certo de poder contar com medidas eficientes
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- problema que assola o nosso Estado.
sões competentes; Aproveito o ensejo para renovar meus votos de

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- elevada estima e distinto apreço.
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Sala das Sessões, 12 de março de 2003. - Depu-
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de tado, Carlos Nader PFl - RJ.
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 74, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Saúde o
fornecimento de ambulância para o Muni
cípio de Paty do Alferes, no Estado do
Rio de Janeiro."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
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* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 75, DE 2003
(Do Sr. Jorge Boeira)

Sugere ao Ministério da Justiça, por
meio do Chefe do Poder Executivo, sobre
adoção de medidas de combate à violên
cia física e moral contra crianças.

(Publique-se. Encaminhe- se.)

Justificativa

No Brasil, diariamente, 18 mil crianças são es
pancadas e pelo menos 100 morrem, também por dia,
vítimas de maus tratos. São 6,5 milhões de casos por
ano, sendo que mais da metade é praticada dentro de
casa. Acidentes e violência doméstica provocam 64%
das morte de crianças e adolescentes no País.

O Brasil assina a Convenção das Nações Uni
das sobre os Direitos da Crianças, junto com mais de
uma centena de países, através da qual as crianças

têm o mesmo absoluto direito dos adultos de serem
protegidas de violência interpessoal. Vide os padrões
mínimos para a proteção das crianças no mundo, es
tabelecidos no artigo 19 da legislação intercontinental
supracitada: "Os Estados tomarão todas as medidas
legislativas, administrativas, sociais e educacionais
para proteger a criança de todas as formas de violên
cia física e mental, ferimentos e abusos, negligência
ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração,
inclusive abuso sexual, enquanto sob cuidados dos
pais, responsáveis ou quaisquer outras pessoas que
tenham a criança sob seus cuidados" (artigo 19).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
explicita, sim, a proibição de quaisquer formas de tra
tamento ofensivo e humilhante sobre crianças e ado
lescentes. Mesmo assim, após uma década de vigên
cia do importante estatuto, ainda nos deparamos, dia
- a - dia, com os mais variados tipos de ofensas, hu
milhações e outras formas de violência moral, que
atingem em cheio e prejudicam o desenvolvimento
psicossocial das crianças, bem como é crescente o
índice de violência física (lesões corporais leves e
graves). Dados levantados pela Associação Brasileira
Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescên
cia (Abrapia) indicam que a cada um minuto uma cri
ança é vítima de violência doméstica no Brasil.

Essa violência explícita, como espancamentos,
e a moralmente aceita, aquela que permite o puxão
de orelha, o beliscão, a palmada como formas de edu
car as crianças, são motivos preocupantes ao pen
sarmos na construção cultural das relações interpes
soais, assim como é agravante a violência moral,
como piadas, apelidos, brincadeiras de mau gosto,
que comprovadamente acarretam prejuízos ao de
senvolvimento psicossocial da criança.

No âmbito internacional, diversos países já ado
taram leis e códigos que punem os maus tratos, a
exemplo da Suécia, onde no código de pais está claro
que uma criança não pode ser sujeita a castigos cor
porais ou outros tratamentos injuriosos.

Em uma democracia, usa - se palavras e não so
cos como argumentos. Convencer as crianças sobre
perigos ou tentar colocar limites, portanto, poderá ser
resultado do diálogo e nunca deveria ser através de
puxões de orelha, espancamentos ou xingamentos.

O problema tem sido tratado com uma dose ele
vada de negligência, omissão e incompetência. Por
tanto, temos três tipos de situações graves relaciona
das ao tema da violência contra crianças: número de
casos de violência nas suas mais diversas formas de
manifestações, o "descaso" da sociedade e a falta de
equipamentos públicos para atender adeqüadamente
os encaminhamentos.

Sendo assim, para debatermos junto à socieda
de, indicamos ao senhor ministro a adoção de medi-
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das sobre combate à toda e qualquer forma de violên
cia contra as crianças, como um forma de iniciarmos
um debate rumo a um possível ordenamento socio
cultural diferenciado, onde crianças tenham, na práti
ca, garantido o seu direito de estarem protegidas de
qualquer tipo de violência.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando - se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

Adotada em Assembléia Geral das Nações Uni
das em 20 de novembro de 1989

Preâmbulo

Os Estados Partes da presente Convenção
Considerando que, de acordo com os princípios

proclamados na Carta das Nações Unidas, a liberda
de, a justiça e a paz no mundo fundamentam - se no
reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos
iguais e inalienáveis de todos os membros da família
humana;

Tendo em conta que os povos das Nações Unidas
reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais
do homem e na dignidade e no valor da pessoa huma
na, e que decidiram promover o progresso social e a
elevação do nível de vida com mais liberdade;

Reconhecendo que as Nações Unidas procla
maram e concordaram na Declaração Universal dos
Direitos Humanos e nos pactos internacionais de di
reitos humanos que toda pessoa possui todos os dire
itos e liberdades neles enunciados, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma,
crença, opinião política ou de outra natureza, seja de
origem nacional ou social, posição econômica, nasci
mento ou qualquer outra condição;



Parte I

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA

Art.20
1 - As crianças privadas temporária ou perma

nentemente do seu seio familiar, ou cujo interesse maior
exija que não permaneçam nesse meio, terão direito à
proteção e à assistência especiais do Estado.

2 - Os Estados Partes garantirão, de acordo
com suas leis nacionais, cuidados alternativos para
essas crianças

3 - Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, a
colocação em lares de adoção, a Kafalah do direito is
lâmico, a adoção ou, caso necessário, a colocação
em instituições adequadas de proteção para as crian
ças. Ao serem consideradas as soluções, deve - se
dar especial atenção à origem étnica, religiosa, cultu
ral e lingüística da criança, bem como à conveniência
da continuidade de sua educação.

Art.19
1 - Os Estados Partes adotarão todas as medi

das legislativas, administrativas, sociais e educacio
nais apropriadas para proteger a criança contra todas
as formas de violência física ou mental, abuso ou tra
tamento negligente, maus - tratos ou exploração, in
clusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob
a custódia dos pais, do representante legal ou de
qualquer outra pessoa responsável por ela.

2 - Essas medidas de proteção deveriam incluir,
conforme apropriado, procedimentos eficazes para a
elaboração de programas sociais capazes de proporci
onar uma assistência adequada à criança e às pesso
as encarregadas de seu cuidado, bem como para ou
tras formas de prevenção, para a identificação, notifica
ção, transferência a uma instituição, investigação, tra
tamento e acompanhamento posterior dos casos aci
ma mencionados a maus - tratos à criança e, confor
me o caso, para a intervenção judiciária.
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Recordando que na Declaração Universal dos nalmente difíceis e que essas crianças necessitam
Direitos Humanos as Nações Unidas proclamaram consideração especial;
que a infância tem direito a cuidados e assistência es- Tomando em devida conta a importância das tra-
peciais; dições e os valores culturais de cada povo para a pro-

Convencidos de que a família, como grupo fun- teção e o desenvolvimento harmonioso da criança;
damental da sociedade e ambiente natural para o Reconhecendo a importância da cooperação in-
crescimento e o bem - estar de todos os seus mem- ternacional para a melhoria das condições de vida das
bros, e em particular das crianças, deve receber a crianças em todos os países em desenvolvimento;
proteção e assistência necessárias a fim de poder as- Acordam o seguinte:
sumir plenamente suas responsabilidades dentro da
comunidade;

Reconhecendo que a criança, para o pleno e
harmonioso desenvolvimento de sua personalidade,
deve crescer no seio da família, em um ambiente de
felicidade, amor e compreensão;

Considerando que a criança deve estar plena
mente preparada para uma vida independente na so
ciedade e deve ser educada de acordo com os ideais
proclamados na Carta das Nações Unidas, especial
mente com espírito de paz, dignidade, tolerância, li
berdade, igualdade e solidariedade;

Tendo em conta que a necessidade de proporci
onar à criança uma proteção especial foi enunciada
na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos
da Criança e na Declaração dos Direitos da Criança
adotada pela Assembléia Geral em 20 de novembro
de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos (em particular nos artigos 23 e 24),
no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Soci
ais e Culturais (em particular no artigo 10) e nos esta
tutos e instrumentos pertinentes das Agências Espe
cializadas e das organizações internacionais que se
interessam pelo bem - estar da criança;

Tendo em conta que, conforme assinalado na
Declaração dos Direitos da Criança, "a criança, em
virtude de sua falta maturidade física e mental, neces
sita de proteção e cuidados especiais, inclusive a de
vida proteção legal, tanto antes quanto após seu nas
cimento";

Lembrando o estabelecimento da Declaração so
bre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativosà Proteção
e ao Bem - Estar das Crianças, especialmente com Re
ferência à Adoção e à Colocação em Lares de Adoção,
nos Planos Nacional e Internacional; as Regras Mínimas
das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da
Juventude (Regras de Beijing); e a Declaração sobre a
Proteção da Mulher e da Criança em Situação de Emer
gência ou do Confl~o Armado;

Reconhecendo que em todos os países do mun
do existem crianças vivendo sob condições excepcio-
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INDICAÇÃO N° 76, DE 2003
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Sugere a criação da função de Adido
Agrícola junto às Embaixadas Brasileiras.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Grandes transformações estão em curso no

Mundo atual, com a crescente disputa por mercados
e o aumento das relações comerciais, quer bilaterais,
quer multilaterais.

Essas transformações requerem uma visão lar
ga na área do agronegócio e suas implicações para o
futuro do Brasil.

A criação da Organização Mundial do Comércio,
da AlCA, do nosso MERCOSUL e da possibilidade
de um tratado com a União Européia criaram vários
flancos em nossa política diplomática, acarretando
um acúmulo abissal de regras que o Ministério das
Relações Exteriores vê - se envolvido.

No campo do agronegócio abre - se uma pers
pectiva que poderá redundar em nossa redenção
econômica ou o fracasso que atrasará nosso desen
volvimento.

O mercado agrícola mundial com suas inúme
ras facetas é constantemente abalado por posições
unilaterais de nossos concorrentes, que se traduz
em crise no campo, desabastecimento e aumento
da espiral inflacionária.

O jogo do agronegócio mundial é feito por in
formações, contra - informações, ações e negocia
ções.

A relevância é tanta que nações desenvolvidas
usam estratégias de guerra para garantir os seus lu
cros e manietar as nações mais pobres, sob a deno
minação de multifuncionalidade da agricultura, con
cedendo subsídios escabrosos para os seus produ
tores rurais, criando barreiras fito - sanitárias des
propositadas, sobretaxando as nossas melhores
commodities e ditando cotas mínimas para acesso
aos seus mercados, salvaguardas especiais, picos e
escalada tarifária.

Enquanto isso pecamos pela fragilidade técnica
de nossos negociadores, causando uma perda irre
parável de terreno no comércio mundial.

Podemos e devemos focar nas ações de nossos
concorrentes, com um aumento de nossa capacidade
de ocupar mercados.

Isso se dará, sem dúvida, com a criação da função
do ADIDO AGRíCOLA, junto a regiões estratégicas.

Em 2001 , durante Audiência Pública na Comis
são de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados, o então chanceler brasileiro, Embaixa
dor Luiz Felipe lampreia afirmou que daria uma so
lução, em noventa dias, para a criação da função do
ADIDO AGRíCOLA e, conclamou os nossos pares
para elencar profissionais para exercerem o cargo.
Ficaram para as calendas gregas as palavras do
Embaixador.

O comércio mundial de produtos agrícolas mo
vimenta 600 bilhões de dólares por ano e o Brasil
exportou no último ano 18 bilhões, o que representa
insignificantes 3% do total das exportações agríco
las mundiais.

Sr. Presidente da República é a hora de do
brarmos esses acanhados números.

Com a instituição, pelo Brasil, do ADIDO
AGRíCOLA, através de um processo participativo da
Câmara dos Deputados, como bem colocou Vossa
Excelência, durante a abertura dos trabalhos do Con
gresso Nacional, iremos propiciar ao país a visão es
tratégica que precisamos para o setor agropecuário
nacional.

Note - se, que os nossos principais concorren
tes já possuem os seus ADIDOS AGRíCOLAS, sen
do que uma dezena deles já atuam em nosso solo.

Para democratizar a escolha dos ADI DOS
AGRíCOLAS, sugerimos que o processo de sele
ção e indicação dos detentores da função sejam
sabatinados pela Comissão de Agricultura e Políti
ca Rural da Câmara dos Deputados, colegiado
vinculado às questões do agronegócio e com con
dição de referendar o profissional indicado por
Vossa Excelência.

Permitimo-nos sugerir que, num primeiro mo
mento, sejam nomeados um Adido Agrícola para a
América do Sul, um para a América do Norte, um
para o Continente Africano, um para o Continente
Europeu e um para o Continente Asiático.

Temos certeza de que, ao acolher esta suges
tão, o Poder Executivo estará dando um grande pas
so na direção do aprimoramento e modernização de
instrumentos que colocarão o setor agropecuário
brasileiro em igualdade de condições com nossos
principais concorrentes e estar - se - á propiciando
uma integração internacional do Brasil em bases
mais sólidas e competentes.

Sala das Sessões, em 12 de março de 2003.
Deputado Nelson Marquezelli.
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INDICAÇÃO N° 77, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a adoção de medidas urgen
tes, referente a instalação de uma Agên
cia da Caixa Econômica, no município de
Tabatinga, no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa
. para apresentar a seguinte indicação:

1 - Os moradores do município de Tabatinga e
de todo o Alto Solimões, no Estado do Amazonas, so
frem grandes dificuldades com a falta de uma agência
da Caixa Econômica (CEF), para tratar diversos as
suntos, com atendimento exclusivo por esse banco;

2 - Segundo os moradores do Município de Ta
batinga e do Alto Solimões, as pessoas que desejam
resolver assuntos relacionados a CEF, como por
exemplo: FGTS, PIS, Seguro - desemprego e senha
para o Cartão do Cidadão, tem que se deslocar até a
cidade de Manaus, resultando em gastos com passa
gem , estadia e a distância que é grande;

3 - Diante do exposto, solicito de V. Exa
. providên

cias no sentido de resolver, em caráter de urgência, o
problema da falta de uma agência da Caixa Econômica,
no município de Tabatinga, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 12 de março de
2003. Deputada Vanessa Grazziotin
PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 7S, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a adoção de medidas urgen
tes para atender a necessidade de um
transporte na Comunidade de Manairão,
no município de Manacapuru, no Estado
do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa . para apresentar a seguinte indicação:
4 - A Comunidade de Manairão localiza - se na

estrada de Manacapuru (AM - 352) a 120Km da cida
de de Manaus, no Estado do Amazonas.

5 - Cerca de 400 famílias vivem na Comunida
de de Manairão. O serviço de transporte é inexisten
te, dificultando a locomoção, pois os serviços mais
necessários ficam a 40Km da Comunidade.

6 - Diante do exposto, solicito de V. Exa. provi
dências imediatas e urgentes no sentido da aquisição
de Transporte para atender a necessidade da Comu-

nidade de Manairão, no município de Manacapuru, no
estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 12 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 79, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a adoção de medidas urgentes para
atender a necessidade de um posto de saúde na Co
munidade de Manairão, no município de Manacapu
ru, no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa
. para apresentar a seguinte indicação:

7 - A Comunidade de Manairão localiza - se na
estrada de Manacapuru (AM - 352) a 120Km da cida
de de Manaus, no Estado do Amazonas.

8 - Cerca de 400 famílias vivem na Comunida
de de Manairão e passam dificuldades na questão de
saúde, pois o posto de saúde mais próximo fica a
40Km de Manacapuru. Além da questão da saúde,
outro problema é o transporte o que dificulta mais ain
da o acesso a este posto.

9 - A existência de um posto de saúde na Co
munidade é indispensável e urgente, para atender ca
sos de emergência e serviços rotineiros.

10 - Diante do exposto, solicito de V. Exa. provi
dências imediatas e urgentes no sentido da aquisição
de um posto de saúde para atender a necessidade da
Comunidade de Manairão, no município de Manaca
puru, no estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 12 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB.

INDICAÇÃO N° SO, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a adoção de medidas urgen
tes para a aquisição de caminhão, na Co
munidade de Umariaçu I e 11, localizada a
mais de 5 km, do Município de Tabatinga,
no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Exa . para apresentar a seguinte indicação:

11 - A Comunidade de Umariaçu I e 11, localiza
do a mais de 5Km do Município de Tabatinga, tem
suas mulheres e crianças, sem contar os homens,
carregando a produção na cabeça, isso está aconte
cendo porque não existe um transporte que possa fa-
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zer O escoamento da produção, que é o único meio de
sobrevivência das famílias dessa comunidade;

12 - Diante do exposto, solicito de V. Exa. que
sejam tomadas providências imediatas e urgentes
para aquisição de caminhão para escoamento de pro
dução na Comunidade de Umariaçu I e 11, a mais de
5Km do Município de Tabatinga, no Estado do Ama
zonas.

Sala das Sessões, em 12 março de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N" 105, DE 2003
(Do Sr. Coronel Alves)

Sugere a criação de programa de ren
da mínima vinculada ao esporte, que tenha
como instrumento a bolsa esporte, direcio
nada às crianças e adolescentes entre sete
e dezessete anos matriculados em escolas
do ensino fundamental e médio.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
Pela presente dirigimo - nos a V. Exa. para expor

e reivindicar o seguinte:
1. É dever do Estado fomentar as práticas des

portivas como direito de cada um (art. 217, C.F.);
2. O acesso ao esporte, por parte das crianças e jo

vens é fundamental para sua educação, saúde e lazer;
3. Há uma clara correlação entre a ausência de

espaços para a prática do esporte, e o maior índice de
violência;

4. Com a prática desportiva o jovem, além de se
divertir, incorpora valores que o afastarão das drogas
e da criminalidade;

5. A concessão de bolsa para a prática do es
porte, além de contribuir para minimizar as disparida
des de renda pode ser um instrumento importante
para descobrir talentos esportivos, que alimentarão a
identidade e auto - estima nacionais.

Isto posto sugerimos que o Ministério do Espor
te crie programa de renda mínima vinculada ao es
porte, dirigido a crianças e adolescentes entre sete e
dezessete anos, matriculados em escolas do ensino
fundamental e médio e cuja família tenha renda per
capita de até R$ 50,00, tendo como limite até três bol
sas por família. Trata - se de aplicar os mesmos crité
rios que vigoram para a bolsa - escola. O Benefício
do programa poderia ser cumulativo com outros pro
gramas assistenciais.

Sala das Sessões, 17de março.de 2003. 
Deputado Coronel Alves

INDICAÇÃO N° 106, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a concessão de bolsas de
estudo no ensino superior.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há um número elevado de jo
vens que tem procurado o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior - FIES, sendo que
até a presente data inscreveram - se 817.014 alunos
nas diferentes instituições privadas do nosso País;

Considerando que os alunos contemplados com
o FIES são 184.362 alunos e que dentre os não
contemplados muitos não atendem as exigências
contratuais, justamente porque não tem condições de
assumir os 30% do valor da mensalidade que precisa
ser paga pelo estudante à instituição;

Considerando que o FIES não atende o aluno
carente, mas os alunos que demonstrem condições
de pagar parte das meos compromissos com o saldo
devedor do Fundo;

Considerando que não há um programa gover
namental que oportunize ao aluno carente prosse
guir seus estudos quando conclui o ensino médio,
além da real dificuldade de aprovação destes alu
nos nas universidades públicas;

Vimos solicitar que este Ministério destine 3%
do seu orçamento geral para a concessão de bol
sas de estudo para os alunos carentes do ensino
superior.

Com esta iniciativa pretendemos incentivar a
continuidade dos estudos e a formação profissional
dos nossos jovens, democratizar o acesso ao ensino
superior, e diminuir as diferenças sociais.

Sala das Sessões, 18 de março de 2003. 
Deputado Carlos Neder.

INDICAÇÃO N° 107, DE 2003
(Do Sr. Paulo Delgado)

Sugere ao Ministério das Relações
Exteriores que o Brasil retome sua posi
ção anterior adotada entre os anos de
1990 e 2000, na Comissão de Direitos Hu
manos reunida em Genebra, de votar fa
voravelmente à Resolução que condena
o Irã por violação dos direitos humanos
da Comunidade Bahá'í naquele País.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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INDICAÇÃO N° 107, DE 2003
(Do Sr. Paulo Delgado)

Sugere ao Ministério das Relações
Exteriores que o Brasil retome sua posi
ção anterior adotada entre os anos de
1990 e 2000, na Comissão de Direitos Hu
manos reunida em Genebra, de votar fa
voravelmente à resolução que condena o
Irã por violação dos direitos humanos da
Comunidade Bahá'í.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações
Exteriores:

É com preocupação que externo e proclamo a
continuada pressão que se impõe contra a Comuni
dade Bahá'í no Irã pelo Governo da República Islâmi
ca do Irã no que tange às liberdades fundamentais
daquela comunidade religiosa em livremente existir
como tal. Desde abril de 2002, quando não foi aprova
do o projeto de resolução pela Comissão de Direitos
Humanos das Nações Unidas em Genebra que tinha
como objetivo denunciar e sustar as constantes viola
ções dos direitos humanos contra a Comunidade Ba
há'í, temos observado um crescente recrudescimento
do desrespeito aos direitos humanos e à liberdade re
ligiosa da Comunidade Bahá'í naquele país. A falta de
instrumentos internacionais de monitoramento da si
tuação dos direitos humanos no Irã claramente abriu
espaço para ações de violação desses direitos por
parte do governo da República Islâmica do Irã.

O governo iraniano, ainda que pareça estar to
mando passos para promover os direitos das minorias
religiosas, não traz evidências que essa iniciativa se
aplique aos bahá'ís. Em novembro de 2002 o Parla
mento da República Islâmica do Irã aprovou um projeto
de lei equiparando as minorias religiosas reconhecidas
no país para medidas compensatórias em caso de víti
mas fatais. Porém, uma vez que os bahá'ís não consti
tuem uma religião reconhecida pela constituição irani
ana, nova legislação não se aplica a eles. A Fé Bahá'í
continua sendo considerada pelas autoridades como
uma heresia e uma conspiração contra o governo, e os
bahá'ís continuam sendo vistos como "infiéis desprote
gidos" sob a lei daquele país.

Como uma outra ilustração clara da discrimina
ção contra os bahá'ís, destaco relatos chegados ao
meu conhecimento de um entre milhares de casos
que continuam se repetindo no Irã. Que nosso posto
em Teerã pode confirmar junto às autoridades locais.
O Sr. Ahmad Yaldai, submeteu um apelo à Corte Re
volucionária Islâmica para que lhe fosse devolvida
sua propriedade confiscada. A Corte, ao rejeitar o

apelo, manteve a decisão da jurisdição inferior de
confisco da propriedade, baseado no fato de que o Sr.
Yaldai realizava aulas bahá'ís em sua casa e que
mais de 900 volumes de livros bahá'ís lá foram encon
trados. Deve - se ter em mente que as decisões de
confisco dessa natureza normalmente são transmiti
das apenas oralmente e documentos de cortes rara
mente são entregues à parte envolvida. Assim, essa
recente decisão da corte é um instrumento ímpar
para demonstrar que a perseguição aos bahá'ís é ofi
cialmente sancionada pelas autoridades iranianas e
ganha força com a não aprovação da resolução sobre
o Irã nas Nações Unidas em abril último.

A situação dos bahá'ís no Irã somente terá
avanços caso a comunidade internacional confronte o
governo iraniano em suas constantes violações dos
direitos humanos contra os bahá'ís naquele país.
Fora isso não há esperanças de que essas práticas
inaceitáveis cheguem a um fim.

Há quatro bahá'is ainda em prisões iranianas,
dois condenados a 15 anos de prisão e outros dois à
prisão perpétua, apenas com base no fato de profes
sarem a religião bahá'í.

A situação se agrava com a constante detenção
de bahá'ís desde julho de 2002, vítimas de prisões e
detenções por curtos períodos, tendo por outro lado
professores e estudantes bahá'ís sido aprisionados e
molestados, e aumentado a intensidade de confisco
de propriedades pertencentes a bahá'ís.

Ainda que o governo iraniano tenha demonstra
do abertura para receber todos os Relatores Especia
is das Nações Unidas através do instrumento de um
"convite aberto" as reações dentro do Irã são mu~o

fortes e contrárias à visita desses relatores. Isto foi
destacado num pronunciamento do Diretor do Depar
tamento de Relações Internacionais do Judiciário Ira
niano, Sr. Shariat Baqeri, que em 20 de janeiro afir
mou a Agência de Notícias Iraniana -IRNA que não
houve nenhuma visita de Relator Especial ao Irã des
de que "uma resolução das Nações Unidas sobre di
reitos humanos contra o Irã foi derrubada", rejeitando
a idéia de que grupos de relatores especiais pudes
sem viajar ao Irã.

Assim, passados já quase oito meses desde
que o governo da República Islâmica do Irã abriu as
portas do país para receber os relatores especiais,
até o presente momento apenas um Relator Especial
para Detenções Arbitrárias visitou o país no mês de
fevereiro.

O Relator Especial de Desaparecimentos For
çados está com a intenção de visitar o país antes da



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10535

finalização dos trabalhos da Comissão de Direitos
Humanos, mas ainda nada está confirmado. Os Rela
tores Especiais de Violência contra a Mulher, Tortura
e Liberdade de Expressão e Opinião, solicitaram uma
visita ao Irã, mas as autoridades iranianas apenas da
rão o seu aval para tal visita após maio, ou seja, após
a realização da reunião da Comissão de Direitos Hu
manos da ONU, quando são votadas as resoluções
que condenam países como o Irã por violarem os di
reitos humanos.

Por outro lado, há que se notar as gestões que es
tão sendo feitas pela União Européia no seu diálogo so
bre direitos humanos com as autoridades iranianas.
Informações recebidas pela Comunidade Bahá'í dão
conta de que na primeira rodada do diálogo as autorida
des iranianas não estavam em nada dispostas a discutir
a questão dos bahá'ís e sistematicamente evitaram o
assunto. Quando a questão das minorias religiosas foi
especificamente levantada, as autoridades iranianas
aderiram ao se conceito de religiões reconhecidas pela
constituição (o que não é o caso dos bahá'ís) e o ponto
não mais foi discutido. Há, no entanto, uma impressão
de que na próxima rodada a questão do acesso dos ba
há'ís à educação superior, bem como às questões de
impedimento de acesso dos bahá'ís na esfera do traba
lho venham a ser retomadas.

Assim, concluímos que nem a abertura do go
verno iraniano para receber os relatores especiais ou
o diálogo com a União Européia, resultaram em qua
isquer progressos palpáveis para pressionar o gover
no iraniano em uma mudança de sua postura.

Somam - se a essas gestões, os esforços das
Organizações Não - Governamentais internacionais
em manter as instituições internacionais informadas
da difícil e dramática situação pela qual passam os
bahá'ís naquele país. A Human Rights Watch, em seu
recente relatório sobre a situação dos direitos huma
nos no mundo, destaca que:

- "As minorias religiosas e étnicas no Irã conti
nuam sujeitas à discriminação e perseguição... Ba
há'ís também continuam a enfrentar intensa perse
guição, incluindo - se o impedimento a realizarem os
seus atos de adoração, acesso à educação superior
ou realizarem seus atos religiosos comunitários de
forma pública. Ao menos quatro bahá' ís encontram 
se aprisionados devido à sua crença religiosa,"

Creio que essas informações dão à diplomacia
brasileira um quadro geral para sensibilizar - se
quanto à importância de que ações urgentes no cam
po multilateral e bilateral venham a ser tomadas para
evitar que a retomada da escalada de perseguição de
bahá'ís no Irã alcance dimensões que no passado le-

varam a ceifar centenas de vidas de membros da Co
munidade Bahá'í naquele país. Não bastam as deze
nas de milhares de confiscos de lares bahá'ís, e ou
tros mecanismos ligados à pressão para estrangula
mento da Comunidade Bahá'í através de instrumen
tos econômicos e no campo da educação. É mister,
portanto, que na Comissão de Direitos Humanos em
Genebra o Brasil retome sua posição anterior adota
da entre os anos 1990 e 2000 de votarfavoravelmente
à resolução que condena o Irã por violações dos direi
tos humanos da Comunidade Bahá'í.

Sala das Sessões, 18 de março de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, PT/MG.

INDICAÇÃO N° 108, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério do Esporte a
adoção de medidas urgentes para aten
der a necessidade de uma quadra polies
portiva e um campo de futebol na Comu
nidade de Manairão, no município de Ma
nacapuru, no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa
. para apresentar a seguinte indicação:

13 - A Comunidade de Manairão localiza - se
na estrada de Manacapuru (AM - 352), a 120Km da
cidade de Manaus, no Estado do Amazonas.

14 - Na Comunidade de Manairão vivem 400
famílias que realizam muitos campeonatos esporti
vos, festas culturais e religiosas, mas a comunidade
não possui lugar apropriado para tais atividades, que
não deve ser visto somente como necessidade dos
centros urbanos.

15 - Diante do exposto, solicito de V. Exa. provi
dências imediatas e urgentes no sentido da aquisição
uma quadra poliesportiva e um campo de futebol para
atender a necessidade da Comunidade de Manairão,
no município de Manacapuru, no estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 109, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Senhor Ministro das Co
municações a manutenção da obrigatori
edade pelas emissoras de rádios da vei
culação do programa "A Voz do Brasil".

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica
ções:
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A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Exa. para apresentar a seguinte Indicação:

Foi denunciado no plenário da Câmara dos
Deputados a existência de um movimento para de
sobrigar as emissoras de rádio de veicular, diaria
mente, o programa "A Voz do Brasil'. Este progra
ma, que vem sendo veiculado há décadas, não foi
interrompido nem mesmo na época da ditadura mi
litar.

Por isso não podemos permitir que "A Voz do
Brasil' seja interrompido justamente no governo do
Presidente Lula, que se propõe a dar transparência
às ações do seu governo.

Além do que, para muitos brasileiros, o rádio é
o único meio de informação e "A Voz do Brasil', o
único programa nacional que leva informações para
esses brasileiros, que residem nas regiões mais lon
gínqua do nosso país.

Diante disso, solicito deste Ministério que man
tenha a obrigatoriedade das emissoras de rádio em
veicular o programa "A Voz do Brasil'

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin PCdoB/AM

INDICAÇÃO N° 110, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro - Chefe da Casa
Civil da Presidência da República a ado
ção de medidas urgentes para atender a
necessidade de um Centro de Recupera
ção de usuários de drogas e cursos pro
fissionalizantes no município de Tabatin
ga, no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro - Chefe da
Casa Civil da Presidência da República:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Exa

. para apresentar a seguinte indicação:

16 - A necessidade urgente de um Centro de
Recuperação de usuários de drogas se deve ao fato,
de que o consumo de drogas pelos jovens adoles
centes tem aumentado de forma muito intensa e
isso tem preocupado os moradores do município de
Tabatinga;

17 - Os cursos profissionalizantes, também
solicitados nesta indicação, são de extrema impor
tância porque através deles é que os internos esta
rão físico e mentalmente ocupados e poderão inte
grar a sociedade;

18 - Diante do exposto, solicito de V. Exa.
providências imediatas e urgentes no sentido da
construção de um Centro de Recuperação de usuá
rios de drogas e cursos profissionalizantes no muni
cípio de Tabatinga, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin PCdoB/AM

INDICAÇÃO N° 111, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro dos Transportes
a adoção de medidas urgentes para aten
der a necessidade de transporte escolar
(ônibus) no município de Silves, no Esta
do do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa
. para apresentar a seguinte indicação:

19 - São várias as comunidades no município
de Silves que necessitam de serviços básicos que
são indispensáveis a qualquer população, como o
transporte;

20 - O transporte escolar hoje existente no mu
nicípio de Silves, é alocado pela Prefeitura Municipal
e serve às comunidades de Sagrado Coração, Nossa
Senhora Aparecida e outras que estão ao longo da
estrada da Várzea. Esse transporte faz um percurso
de 80Km para deixar as crianças em três(3) escolas
e depois apanhá - las.

21 - Além da dificuldade de se ter apenas um
ônibus, o mesmo vem faltando no atendimento, preju
dicando a presença e o desenvolvimento educacional
das crianças na escola.

22 - Diante do exposto, solicito de V. Exa. provi
dências imediatas e urgentes no sentido da aquisição
de transporte escolar permanente para o município
de Silves, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 112, DE 2003
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro da Fazenda a ado
ção de medidas urgentes para atender a
necessidade de implantação de uma agên
cia bancária, no município de Atalaia do
Norte, no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a

V.Ex. a . para apresentar a seguinte indicação:

..._ _-_..- .._-.--_ •._----------_._-- ----
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23 - A população de Atalaia do Norte, no esta
do do Amazonas, vem enfrentando dificuldades
quanto à falta de uma agência bancária no município.

24 - A única agência bancária próxima é a do
BRADESCO que fica no município de Benjamin
Constant, porém, a mesma não consegue atender a
própria demanda que possui uma população de
aproximadamente 22 mil habitantes e ainda tem que
atender aos moradores de Atalaia do Norte;

25 - Com isso, tanto a população de Benjamin
Constant quanto a de Atalaia do Norte acabam so
frendo durante horas em filas para realizar seus ser
viços bancários;

26 - Diante do exposto, solicito de VEx.a
. provi

dências imediatas no sentido da implantação de uma
agência bancária no município de Atalaia do Norte,
para que a população do referido município possa ser
atendida com melhor qualidade.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2003.
- Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO N° 113, DE 2003
(Do Sr. Romel Anizio)

Sugere ao Ministério da Educação a
criação da Escola Agrotécnica Federal de
Ituiutaba, MG.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e suge

rir o seguinte:
1. O Município de Ituiutaba, no Estado de Minas

Gerais, conta hoje com mais de cem mil habitantes,
numa das mais férteis e promissoras regiões do Triân
gulo Mineiro, tendo nas atividades agropecuárias o
foco de sua economia, e representando uma das mais
sensíveis alavancas de produtividade do Estado.

2. De fato, Ituiutaba representa um pólo agro
pecuário de caráter industrial, onde predominam
usinas de açúcar e álcool, frigoríficos, usinas de be
neficiamento de sementes, indústrias de laticínios
etc., que cada vez mais dependem de mão - de 
obra especializada na área da agropecuária.

3. Os recursos humanos de que Ituiutaba ne
cessita para dar desenvolvimento sustentado à re
gião deverão, idealmente, ter formação local e regio
nal, para assim garantir compromissos técnico - ci
entíficos, profissionais e socioeconêmicos com o Mu
nicípio e toda a região. Ora, esse objetivo só poderá
ser alcançado com uma escola agrotécnica de alto
nível.

4. Assim, no intuito de contribuir para a realiza
ção de tão nobre objetivo, sugiro providências imedi
atas do Ministério da Educação no sentido de criar,
nos termos da legislação educacional vigente, a
Escola Agrotécnica Federal de Ituiutaba.

Sala das Sessões, 18 de março de 2003. - Depu
tado Romel Anísio.

INDICAÇÃO N° 114, DE 2003
(Da Sra. Terezinha Fernandes)

Sugere ao Exmo Sr Presidente da
República , Luís Inácio Lula da Silva, ob
servado o disposto no art 101 e parágra
fo único da CF, a nomeação de um negro
para o cargo de Ministro do Supremo Tri
bunal Federal numa das três vagas aber
tas com as aposentadorias compulsórias
marcadas para os meses de abril e maio
de 2003.

Excelentíssimomo Senhor Presidente da Repú
blica.

A Constituição Federal estabelece como prerro
gativa do Exmo Sr Presidente da República a nomea
ção, após aprovação do Senado Federal, dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal, sempre que as va
gas em sua composição forem abertas. Ao aproximar
-se a data de aposentadoria compulsória dos exce
lentíssimos senhores Ministros Márcio Moreira Alves,
em 19 de abril, Sydney Sanches, em 26 de abril, e
limar Galvão , em 02 de maio, dirijo - me respeitosa
mente a VExa para sugerir que uma destas vagas
seja ocupada por cidadão brasileiro que, além de
atender as exigências constitucionais, seja de etnia
NEGRA, como abaixo se justifica.

Conforme notícias veiculadas na imprensa bra
sileira, já é intenção de V Exa nomear um negro para
o Supremo Tribunal Federal, o que faria desta nossa
indicação um voto de apoio e louvor a tão importante
e histórica decisão. Como, contudo, não há uma con
firmação oficial, utilizamos deste expediente para
apresentar a sugestão a V. Exa.

Há um claro reconhecimento da forte presença
do povo negro em nosso país. Os dados do Censo
2000 apontam a existência de 74,9 milhões de negros
e mulatos no Brasil, perfazendo uma presença de
44,2% de nossa população. São dados que muitos
estudiosos consideram inferiores ao contigente popu
lacional efetivamente negro em nosso país.

O número de negros, contudo, em funções de
destaque no aparelho de estado é profundamente
desproporcional ao que de fato os negros represen-
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tam. É hora, pois, no momento em que V.Exa conduz
o país a um processo de reparação de todas as for
mas de injustiça, que um negro chegue à mais alta
Corte Jurídica do país.

Ao nomear um negro para o STF, V.Exa estará
reparando uma injustiça histórica, já que entre a po
pulação negra há muitos juristas com reconhecida ca
pacidade e ilibada reputação, com idade entre 35 e 65
anos, portanto em condições de ser Ministro do Su
premo. Mais que isso, V.Exa estará praticando um for
te ato de educação política, que desestimula pré 
conceitos racistas ainda arraigados em parte da po
pu�ação brasileira.

Simbolicamente, tal fato representará um en
contro com os brasileiros e brasileiras que ao longo
de nossa História dedicaram suas vidas a lutar contra
todas as manifestações de racismo. É um ato inserido
no processo que estabelece a ponte histórica entre
V. Exa e o herói negro nacional Zumbi dos Palmares,
ao reconhecer concretamente a importância do povo
negro como fundação essencial de nossa construção
social.

O jurista negro a ser escolhido por V.Exa para o
STF oferecerá a mesma competência e dedicação
que muitos estão demostrando no Ministério Público
de vários estados da federação e em outras funções
públicas.

Exmo Sr Presidente, reitero a indicação de que
seja nomeado um Ministro negro para o STF, desta
cando o que afirma a pesquisadora negra Sueli Car
neiro, Diretora do Geledés - Instituto da Mulher Ne
gra, que proclama, ecoando o sentimento do povo ne
gro brasileiro: "O presidente Lula está sendo agracia
do com a chance de iniciar a mudança de um quadro
historicamente arraigado de exclusão. É momento ím
par para que o Estado brasileiro incorpore a face ne
gra do seu povo e, como nordestino, de origem popu
lar e mestiça, certamente não se furtará a deflagrar o
processo de reconhecimento das muitas competênci
as jurídicas geradas no seio da comunidade negra até
hoje alijadas das instâncias de direção e definição
dos destinos do país".

Plenário da Câmara, em 18 de março de 2003. 
Dep Federal Terezinha Fernandes.

INDICAÇÃO N° 120, DE 2003
(Do Sr. Beto Albuquerque)

Sugere ao Ministério das Cidades a
fixação de exigência para a posse de di
retores dos órgãos e entidades do Siste
ma Nacional de Trânsito.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído
pela Lei na 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabe
leceu um conjunto órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que for
mam o chamado Sistema Nacional de Trânsito. Estes
órgãos e entidades têm por finalidade o exercício das
atividades de planejamento, administração, normati
zação, pesquisa, registro e licenciamento de veículos,
formação, habilitação e reciclagem de condutores,
educação, engenharia, operação do sistema viário,
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e
de recursos e aplicação de penalidades.

Para o pleno exercício de suas competências,
os indicados para ocupar de cargos de direção nes
ses órgãos e entidades deveriam ter seus nomes ava
liados não somente pela experiência em matéria de
trânsito, mas também pela análise de seu comporta
mento como condutor de veículos.

Portanto, sugiro que sejam impedidos de inte
grarem ou serem nomeados para os órgãos e entida
des de trânsito todos aqueles que, como condutores
de veículos, se comportem, mediante consulta do
prontuário do condutor a ser nomeado, como infrato
res constantes e permanentes das normas do CTB.

Tal sugestão se justifica pela necessidade dos
dirigentes dos órgãos e entidades de trânsito, res
ponsáveis pelo cumprimento dos dispositivos do
CTB, darem bom exemplo de conduta no trânsito, de
forma a influenciar positivamente todos os conduto
res e a população em geral, o que daria a estas au
toridades maior legitimidade para aplicação das
sanções e penalidades previstas em Lei. Além disso,
vale o adágio popular de que "não se pode por a ra
posa a cuidar do galinheiro".

Por estas razões solicito seja avaliada a possibi
lidade de elaboração de normatização que contemple
a sugestão acima.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2003. 
Deputado Beto Albuquerque, PSB/RS.

INDICAÇÃO N° 121, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Barra do Piraí 
RJ no Programa de Transporte Escolar.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V Exa. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O município de Barra do Piraí - RJ, vem sofrendo com
a falta de transporte escolar para seus alunos, obri
gando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar à escola, com isso ocasionando cansaço
físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões,19 de março de 2003 - Depu
tado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 122, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Angra dos
Reis - RJ no Programa de Transporte
Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Angra dos Reis - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,
obrigando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa-

ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 123, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Paracambi 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Paracambi - RJ, vem sofrendo com
a falta de transporte escolar para seus alunos, obri
gando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 124, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da educação
a inclusão do município de areal - rj no
programa de transporte escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)



INDICAÇÃO N° 127, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

INDICAÇÃO N° 128, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Piraí - RJ no
Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Pinheiral - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Pinheiral- RJ, vem sofrendo com a
fa~a de transporte escolar para seus alunos, obrigan
do assim os alunos a caminhar longos trechos para
chegar a escola, com isso ocasionando cansaço físi
co, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 125, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Paraty - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta aca
bando com um grave problema, a evasão escolar no
País. O municípios de Paraty - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,
obrigando assim os alunos a caminhar longos tre
chos para chegar a escola, com isso ocasionando
cansaço físico, mental, e prejuízos no rendimento
do aluno na sala de aula.
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde: Certo de poder contar com medidas eficientes
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio do Ministério da Educação, para solucionar este

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin- grave problema que assola o nosso Estado.
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual, principalmente
na pasta da Educação, onde os recursos são insufici
entes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Areal- RJ, vem sofrendo com a falta
de transporte escolar para seus alunos, obrigando
assim os alunos a caminhar longos trechos para che
gar a escola, com isso ocasionando cansaço físico,
mental, e prejuízos no rendimento do aluno na sala
de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões,19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.



INDICAÇÃO N° 131, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Resende - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acabando
com um grave problema, a evasão escolar no País. O
municípios de Resende - RJ, vem sofrendo com a falta
de transporte escolar para seus alunos, obrigando assim

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Quatis - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo- me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Quatis - RJ, vem sofrendo com a fal
ta de transporte escolar para seus alunos, obrigando
assim os alunos a caminhar longos trechos para che
gar a escola, com isso ocasionando cansaço físico,
mental, e prejuízos no rendimento do aluno na sala
de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 129, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Porto Real 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Porto Real - RJ, vem sofrendo com
a falta de transporte escolar para seus alunos, obri
gando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.
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O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior INDICAÇÃO N° 130, DE 2003
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o (Do Sr. Carlos Nader)
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Piraí - RJ, vem sofrendo com a falta
de transporte escolar para seus alunos, obrigando
assim os alunos a caminhar longos trechos para che
gar a escola, com isso ocasionando cansaço físico,
mental, e prejuízos no rendimento do aluno na sala
de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.
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os alunos a caminhar longos trechos para chegar a es
cola, com isso ocasionando cansaço físico, mental, e
prejuízos no rendimento do aluno na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 132, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Rio Claro 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acabando
com um grave problema, a evasão escolar no País. O
municípios de Rio Claro - RJ, vem sofrendo com a falta
de transporte escolar para seus alunos, obrigando as
sim os alunos a caminhar longos trechos para chegar a
escola, com isso ocasionando cansaço físico, mental,
e prejuízos no rendimento do aluno na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 133, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Sapucaia - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Sapucaia - RJ, vem sofrendo com a
falta de transporte escolar para seus alunos, obrigan
do assim os alunos a caminhar longos trechos para
chegar a escola, com isso ocasionando cansaço físi
co, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 134, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Três Rios 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Três Rios - RJ, vem sofrendo com a
falta de transporte escolar para seus alunos, obrigan
do assim os alunos a caminhar longos trechos para
chegar a escola, com isso ocasionando cansaço físi
co, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Na~, PFL - RJ
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INDICAÇÃO N° 135, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Vassouras 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo- me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Vassouras - RJ, vem sofrendo com
a falta de transporte escolar para seus alunos, obri
gando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 136, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Volta Redonda 
RJ no Programa de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Volta Redonda - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,

obrigando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 137, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educa
ção a inclusão do Município de Barra
Mansa - RJ no Programa de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Barra Mansa - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,
obrigando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 138, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Itatiaia - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Itatiaia - RJ, vem sofrendo com a fal
ta de transporte escolar para seus alunos, obrigando
assim os alunos a caminhar longos trechos para che
gar a escola, com isso ocasionando cansaço físico,
mental, e prejuízos no rendimento do aluno na sala
de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 139, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Levy Gasparian
- RJ no Programa de Transporte Escolar

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Levy Gasparian - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,
obrigando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 140, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Mendes - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual, principalmente
na pasta da Educação, onde os recursos são insufici
entes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Mendes - RJ, vem sofrendo com a
fa~a de transporte escolar para seus alunos, obrigan
do assim os alunos a caminhar longos trechos para
chegar a escola, com isso ocasionando cansaço físi
co, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 141, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Miguel Pereira 
RJ no Programa de Transporte Escolar

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.
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o programa de transporte escolar, esta aca
bando com um grave problema, a evasão escolar no
País. O municípios de Miguel Pereira - RJ, vem so
frendo com a falta de transporte escolar para seus
alunos, obrigando assim os alunos a caminhar lon
gos trechos para chegar a escola, com isso ocasi
onando cansaço físico, mental, e prejuízos no ren
dimento do aluno na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 142, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Paraíba do
Sul - RJ no Programa de Transporte
Escolar

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta aca
bando com um grave problema, a evasão escolar no
País. O municípios de Paraíba do Sul- RJ, vem so
frendo com a falta de transporte escolar para seus
alunos, obrigando assim os alunos a caminhar lon
gos trechos para chegar a escola, com isso ocasi
onando cansaço físico, mental, e prejuízos no ren
dimento do aluno na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 143, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação a
inclusão do Município de Rio das Flôres 
RJ no Programa de Transporte Escolar

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo - me a V. Excia. para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constan
tes cortes em seu orçamento anual, principalmente
na pasta da Educação, onde os recursos são insufici
entes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Rio das Flôres - RJ, vem sofrendo
com a falta de transporte escolar para seus alunos,
obrigando assim os alunos a caminhar longos trechos
para chegar a escola, com isso ocasionando cansa
ço físico, mental, e prejuízos no rendimento do aluno
na sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 144, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere ao Ministério da Educação
a inclusão do Município de Valença - RJ
no Programa de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo- me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

O programa de transporte escolar, esta acaban
do com um grave problema, a evasão escolar no País.
O municípios de Valença - RJ, vem sofrendo com a
falta de transporte escolar para seus alunos, obrigan
do assim os alunos a caminhar longos trechos para
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chegar a escola, com isso ocasionando cansaço físi
co, mental, e prejuízos no rendimento do aluno na
sala de aula.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

INDICAÇÃO N° 145, DE 2003
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere ao Ministério da Saúde a re
visão das prioridades para transplante de
córneas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
A questão de transplantes de órgãos é extrema

mente delicada. Tomamos, porém, conhecimento de
uma questão muito relevante com respeito aos que
aguardam transplantes de córneas.

A Portaria 3.407, de 1998, definiu a lista de priori
dades para o recebimento das córneas disponíveis. No
entanto, ela não menciona os portadores de cegueira
em ambos os olhos, em situações em que o transplante
fosse capaz de restituir a visão em pelo menos um de
les. Algumas pessoas nestas condições chamaram a
atenção para o fato, uma vez que a recuperação da vi
são em apenas um dos olhos redundaria em melhora
radical das condições de vida e na possibilidade de in
serção destes cidadãos na sociedade.

Desta maneira, sugerimos que se avalie a possi
bilidade de integrar esta condição à lista de priorida
des definidas por este órgão, considerando a justeza
da argumentação exposta.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2003. 
Deputado Neuton Lima.

INDICAÇÃO N° 146, DE 2003
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Exmo Sr. Ministro - Chefe
da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca a criação do Ministério da Pesca.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
ExmO Sr. Ministro - Chefe da Casa Civil da Pre

sidência da República:
Pela presente Indicação, trazemos a V. Exa . su

gestão no sentido de se criar, na estrutura organizaci
onal do Poder Executivo Federal, o Ministério da Pes
ca e da Aqüicultura.

No período de 1962 a 1989, os assuntos da pes
ca, no Brasil, foram geridos pela Superintendência
Nacional da Pesca - Sudepe, que realizou importan
tes ações de fomento a esse setor. No período subse
qüente, coube ao Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA tra
tar das questões pesqueiras no Brasil. Posteriormen
te, de acordo com o que estabelece o art. 41,11, da Lei
n° 9.649, de 27 de maio de 1998, o Poder Executivo
reviu a estrutura, as funções e atribuições do IBAMA,
transferindo para o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento aquelas relativas ao desenvolvi
mento e fomento dos recursos pesqueiros.

Até o final do ano 2002, esses assuntos não me
receram, das autoridades então constituídas, o desta
que que entendemos seria adequado: no âmbito do
Ministério da Agricultura, não se instituiu uma Secreta
ria específica, mas tão - somente um Departamento
de Pesca e Aqüicultura. Esse órgão realizou um traba
lho dedicado, porém, com grandes limitações de or
dem orçamentária, de recursos humanos e materiais.

No dia 1° de janeiro de 2003, tendo tomado pos
se o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Luís Inácio Lula da Silva, baixou a Medida Provisória
n° 103, que "dispõe sobre a organização da Presidên
cia da República e dos Ministérios, e dá outras provi
dências". Por esse instrumento criou - se, no âmbito
da Presidência da República, a Secretaria Especial
de Aqüicultura e Pesca, a quem compete:

"Assessorar direta e imediatamente o
Presidente da República na formulação de
políticas e diretrizes para o desenvolvimento
e o fomento da produção pesqueira e aqüi
cola e, especialmente, promover a execução
e a avaliação de medidas, programas e pro
jetos de apoio ao desenvolvimento da pesca
artesanal e industrial, bem como de ações
voltadas à implantação de infra - estrutura
de apoio à produção e comercialização do
pescado e de fomento à pesca e aqüicultu
ra, organizar e manter o Registro Geral da
Pesca, normatizar e estabelecer medidas
que permitam o aproveitamento sustentável
dos recursos pesqueiros altamente migrató
rios e dos que estejam subexplotados ou
inexplotados, bem como supervisionar, co
ordenar e orientar as atividades referentes
às infra - estruturas de apoio à produção e
circulação do pescado e das estações e
postos de aqüicultura e manter, em articula
ção com o Distrito Federal, Estados e Muni-
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C/PIOS, programas racionais de exploração
da aqüicultura em águas públicas e priva
das, tendo, como estrutura básica, o Gabi
nete, o Conselho Nacional de Aqüicultura e
Pesca e até duas Subsecretarias".

Acreditamos tenha sido este um grande passo, no
sentido de se estimular o desenvolvimento sustentável
da pesca e da aqüicultura em nosso País, que, apesar
da grande extensão de seu mar territorial - mais de
8.500km - e da fartura de águas interiores, ainda apre
senta uma produção relativamente modesta de pesca
do. As atividades de captura, criação e processamento
de espécies aquáticas têm um grande potencial para o
combate à fome - com proteínas de excelente qualida
de - , para a geração de empregos, para o desenvolvi
mento da indústria, etc. A exportação de produtos pes
queiros poderá gerar importantes divisas.

A aqüicultura é uma atividade que se tem de
senvolvido de uma forma extraordinária na China e
em vários outros países e tem um imenso potencial
de crescimento, no Brasil. Trata - se de uma alternati
va altamente sustentável para otimizar - se o aprovei
tamento econômico de recursos hídricos interiores.

A pesca empresarial e a artesanal precisam ree
quipar-se - substituindo embarcações e equipamentos
obsoletos - aprimorar - se em tecnologia e capacitar re
cursos humanos, para obter ganhos em eficiência, pro
dutividade e rentabilidade; devem buscar recursos natu
rais ainda subexplotados ou inexplotados e proporcio
nar maior segurança aos trabalhadores do setor.

Entretanto, em que pese a situação privilegiada
de que goza, no âmbito do governo, uma Secretaria
Especial, diretamente subordinada à Presidência da
República, somos de opinião que os assuntos da pes
ca e da aqüicultura poderiam ser tratados de uma for
ma mais consistente - e, em especial, com caráter de
maior permanência - se, em lugar da estrutura atual,
fossem geridos por um Ministério específico.

Com base no exposto, sugerimos a V. Exa se al
tere a atual estrutura organizacional do Poder Execu
tivo, mediante a transformação da atual Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca em Ministério.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2003. 
Deputado Costa Ferreira.

INDICAÇÃO N° 148, DE 2003
(Do Sr. Inácio Arruda)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério das Cidades, a re
gulamentação da Medida Provisória n°
2.220, de 4 de setembro de 2001.

(Publique- se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Como complemento do Estatuto da Cidade, o

Poder Executivo adotou, em 4 de setembro de 2001 , a
Medida Provisória n° 2.220, que "dispõe sobre a con
cessão de uso especial de que trata o § 1° do art. 183
da Constituição, cria o Conselho Nacional de Desen
volvimento Urbano - CNDU e dá outras providências".

Essa medida provisória, cujo texto foi fruto de uma
negociação intensa entre o Poder Executivo e o Fórum
Nacional de Reforma Urbana, carece ainda de regula
mentação em pelo menos dois importantes aspectos:

as normas para outorga de concessão aos ocu
pantes regularmente inscritos de imóveis da União
(art. 3° da MP);

a composição e as regras de funcionamento do
CNDU (arts. 11 e 12 da MP).

Diante da extrema relevância dessas questões
para a eficácia das diretrizes de política urbana cons
tantes do Estatuto da Cidade e, também, para a im
plementação das ações a cargo do Ministério da Ci
dades, sugerimos que seja dada prioridade máxima à
edição do regulamento da MP 2.220, de 2001.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2003. 
Deputado Inácio Arruda.

INDICAÇÃO N° 149, DE 2003
(Do Sr. Giacobo)

Sugere ao Ministério dos Transportes
a necessidade de promover a liberação de
recursos federais para execução do " Con
torno Leste", no município de Pato Branco
(PR), Região Sudoeste do Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos

Transportes:
O município de Pato Branco, no Estado do Para

ná, é um pólo industrial do sudoeste paranaense, a
importância desta obra para evitar os inúmeros aci
dentes que ocorrem nas rodovias BR - 158 com a PR
- 482 o que mostra bem o seu papel no contexto da
malha de transportes do Paraná.

Ressa~amos a importância desta obra " Contorno
Leste" para desviaro tráfego pesado porque existe o efei
to de "corte" na malha urbana com as obras do outro lado
da BR - 158, PR - 482, CEFET, Faculdade Fadep, Par
que de Exposição e Parque Industrial o que implica em
risco para todos os usuários da BR - 158, PR - 482.

O referido trevo, devido ao intenso movimento, vem
tomando - se palco de inúmeros acidentes, tonando - se
motivo de preocupação para os moradores das cidades,



10548 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

principalmente aqueles que residem nas cidades circun
vizinhas como Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, Bom
Sucesso, e Francisco Beltrão, mais diretamente afetados
pelo movimento do tráfego rodoviário. Desesperados, os
moradores caminham para atitudes drásticas, como a re
alização de man~estações, que poderiam incluir a parali
sação do tráfego no local, o que traria enormes prejuízos
a todos. torna - se, portanto, imprescindível que o Depar
tamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
DNIT - tome as providências.

Na certeza de poder contar com o empenho de
V. Exa para o atendimento do pleito ora encaminhado,
desde já manifesto o agradecimento da população
beneficiada, pelo significado que a medida terá para o
aumento das condições de segurança no local.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Giacobo PPS / PR.

INDICAÇÃO N° 150, DE 2003
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes,
agilizar o início das obras de Adequação
de Travessia Urbana na BR - 316, no mu
nicípio de Bom Jardim - MA.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor

tes Dr.Anderson Adauto,
Ministério dos Transportes, em 06 de agosto de

2.002, emitiu a Portaria N° 258 delegando competência
ao Coordenador da Unidade de Infra - estrutura Terres
tre no Estado do Maranhão para realizar a licitação das
obras de Adequação da Travessia Urbana na BR 316,
no município de Bom Jardim naquele estado.

Ocorre, Senhor Ministro, que, até a presente
data, os serviços não foram iniciados e essa obra é
uma antiga aspiração da população de Bom Jardim,
que vive ansiosamente esperando poder contar com
essa infra - estrutura urbana.

Dessa forma, a presente Indicação vem reivindi
car que o Ministério dos Transportes adote procedi
mentos para o imediato início das obras.

A realização dos serviços de Adequação da Tra
vessia Urbana no município de Bom Jardim, mais que
a realização de um antigo sonho daquela comunida
de, significa oferecer maior segurança aos cidadãos
com reflexo imediato na preservação de muitas vidas.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. 
Deputado Pedro Fernandes.

INDICAÇÃO N° 151, DE 2003
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Sugere ao Excelentíssimo Presiden
te da República adoção de providências
para a criação de uma Comissão Intermi
nisterial destinada a tratar da implanta
ção da refinaria da Petrobrás na Região
Nordeste.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Estudos do govemo passado apontam para a ne

cessidade de construção de mais três refinarias a fim de
reduzir a dependência de derivados de petróleo, como
gasolina e diesel. Em dez anos, o consumo de derivados
no país cresceu a uma taxa média de 4,3% enquanto o
aumento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 2,7%.

Uma das primeiras informações do novo govemo,
através da Ministra Dilma Roussef, das Minas e Ener
gia, foi a disposição de implantação de refinarias para
atender a demanda das Regiões Norte e Nordeste. Em
reunião com a bancada cearense, no dia 17.02.2003,
no Ministério das Minas e Energia, a Ministra afirmou
que a refinaria deverá contribuir com a política do gover
no na busca do desenvolvimento regional.

Documento produzido pela Agência Nacional de
Petróleo - ANP, intitulado Perspectivas para o Desen
volvimento do Refino de Petróleo no Brasil, conclui,
com base em projeções de crescimento de demanda,
que o nível de dependência externa, no que diz res
peito ao abastecimento do mercado interno de deriva
dos de petróleo, sofrerá um aumento, nos próximos 7
anos, dos atuais 17% para 35%. Ao destacar que nos
próximos oito anos o consumo nacional passará para
2,5 milhões de barris/dia, o documento alerta que se
não forem realizados investimentos para a expansão
da capacidade de refino, esse incremento irá gerar
um déficit de 860 mil barris/dia.

Uma refinaria atrai projetos industriais de gran
de porte, possibilita a criação de pequenas e médias
empresas, promove desenvolvimento, capacita
mão-de-obra, distribui renda e, como investimento es
tratégico, diminui desigualdades regionais.

A bancada do Nordeste está mobilizada no senti
do de garantir este investimento para a Região, que no
contexto nacional apresenta grandes carências socia
is. Conscientes de que não deve dispersar forças e
nem agir autofagicamente, os parlamentares nordesti
nos defendem a refinaria para o Nordeste. A localiza
ção precisa deverá ser definida em outra etapa, obede
cendo critérios que o governo estabelecerá.

Com o objetivo de contribuir com a discussão e
de agilizar o processo, considerando ainda a praxe
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política do Partido dos Trabalhadores de transparên
cia e aprofundamento do debate sobre as questões
nacionais, os deputados nordestinos, infra - assina
dos, em reunião realizada em 12-3-2003, delibera
ram encaminhar a Vossa Excelência Projeto de Indi
cação propondo a criação de uma Comissão Intermi
nisterial, composta pelos Ministros de Minas e Ener
gia, da Ciência e Tecnologia, da Integração Nacional
e dos Transportes para tratar da implantação da refi
naria da Petrobrás na Região Nordeste.

Sala da Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Roberto Pessoa PFL - CE, Deputado João Alfre
do, Deputado Ariosto Holanda, PT - CEPSDB - CE,
Deputado Promotor Afonso Gil, Deputado Marcelo
Castro, PCdoB - PIPMDB - PI, Deputado Gonzaga
Patriota, Deputado Severino Cavalcanti, PSB 
PEPPB - PE, Deputado Sandra Rosado, Deputado
Antônio Joaquim, PMDB - RNPPB - MA, Deputado
Philemon Rodrigues, PL - PB.

INDICAÇÃO N° 154, DE 2003
(Do Sr. Jorge Alberto)

Sugere ao Senhor Ministro da Ciên
cia e Tecnologia que na criação do Insti
tuto Nacional do Semi - Árido haja a in
corporação do Instituto Xingó.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração

Nacional:
O Deputado Jorge Alberto - PMDB/SE se dirige

a V. Exa
. para pleitear que na iminência da criação do

Instituto Nacional do Semi - Árido esse incorpore o
Instituto Xingó, aproveitando a infra - estrutura desse.
Tendo em vista os motivos elencados abaixo:

1. O Instituto Xingó atua desde 1998 na região
do semi - árido envolvendo municípios dos Estados
de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, perfazen
do até o ano de 2002, investimentos na ordem de R$
19 milhões, beneficiando uma população direta e indi
reta de 45.630 e 3.914 pessoas respectivamente.

2. O mencionado Instituto já possuí parcerias
com vários municípios, associações, órgãos como o
SEBRAE e sete Universidades Federais e mais duas
estaduais.

3. Com o fulcro de atender ao princípio da efi
ciência da administração pública, evitando a disper
são de ações de pesquisa e política pública encami
nho o pleito da supra citada incorporação.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2003. 
Deputado Jorge Alberto, PMDB/SE.

INDICAÇÃO N° 155, DE 2003
(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção de um órgão específico para comba
ter a pirataria industrial.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A pirataria industrial alcançou níveis alarmantes

em nosso país. Ela se encontra praticamente em to
dos os níveis de consumo das pessoas: vestuário, in
formática, medicamentos, automóveis, música, etc.

A falsificação prejudica as culturas nacionais,
mobiliza o crime organizado e rouba desenvolvimento
e empregos.

Os produtos pirateados, por mais que pareçam
com o original, não passam por um controle de quali
dade, não sofrem inspeções dos órgãos de seguran
ça, não trazem as informações técnicas exigidas em
lei, o que fere o Código do Consumidor, e não contri
buem para o desenvolvimento do País.

No ramo de brinquedos os produtos falsificados e
de péssima qualidade podem expor as crianças a ma
teriais tóxicos ou inadequados para sua faixa etária.

Os medicamentos falsificados colocam em risco
a vida das pessoas que consomem produtos total
mente alterados e enganosos.

Na informática o crescimento da falsificação de
CD - Rs (cds graváveis) é um dos responsáveis pela
grande explosão da pirataria musical, de videogames
e de software no País. Os falsificadores começam a
entrar agora na falsificação de DVDs, que utilizam tec
nologia de ponta em sua confecção e possuem maior
capacidade de armazenamento.

As empresas de software denunciam que a in
dústria perde pelo menos R$ 2,2 bilhões ao ano com
o comércio de CDs falsificados. O elevado percentual
de pirataria de softwares coloca o Brasil na lista negra
das empresas norte - americanas e mancha a ima
gem do país no resto do mundo.

Segundo estudo da PriceWaterhouseCooper en
comendado pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), 1,5 milhão de empregos deixam de ser criados no
país por causa da concorrência desleal das mercadorias
falsificadas. O estudo estima que as indústrias brasileiras
de brinquedos, CDs, roupas e cigarros perdem algo em
tomo de R$ 6 bilhões ao ano com as falsificações.

Dados da Associação Brasileira de Produtores
de Discos (ABPD) revelam a magnitude da pirataria
de músicas: de janeiro a outubro de 2002,2,3 milhões
de CDs falsificados foram apreendidos. O prejuízo da
falsificação de CDs é estimado em R$ 750 milhões
(R$ 500 milhões em perdas para as gravadoras e R$



'~ Marinha fiscaliza o fiel cumprimento
das normas internacionais de segurança, con
tribuindo, de maneira mais eficaz, para a pre
servação de vidas humanas, para a seguran
ça das embarcações e do material nelas
transportados e para a prevenção da poluição
dos mares e dos rios, participando ativamente
de fóruns internacionais, especialmente o da
Organização Marítima Internacional."

Entendendo que cabe a Marinha o patrulha
mento e a proteção de nossas água, sugerimos en
tão que o Ministério da Defesa, por meio do Minis
tério da Marinha adote uma "lista negra" de navios
proibidos de trafegar em águas nacionais. Em ane
xo segue a lista adotada pela Comunidade Euro
péia, podendo servir de base para a lista adotada
pelo Brasil.

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Defesa, a ado
ção de uma lista de navios a serem bani
dos das águas brasileiras.

Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa,
Por diversas vezes os oceanos foram palco de ca

tástrofes ambientais decorrentes de vazamentos de
óleo de navios petroleiros. A úttima grande tragédia
ocorreu na Espanha, mais precisamente na costa da
região da Galícia, a maior produtora de mexilhões do
mundo, região que emprega na indústria pesqueira cer
ca de 25 mil pessoas e que, com o desastre, prevê
anos de prejuízo. De acordo com especialistas ambien
tais pode se levar anos até que determinadas espécies
e habitats inteiros se recuperem. Após o acidente a Co
munidade Européia expediu uma "lista negra", aonde
constam 66 navios que representam um grande risco
com relação a acidentes ou vazamentos. O Brasil é
dono de uma imensa costa. A produção pesqueira bra
sileira chega a 843.376,6 toneladas, gera no setor pri
mário cerca de 600.000 empregos, no secundário esse
número chega a 200.000. O valor da exportação de
pescados chega à US$ 110.317.450.

Em documento intitulado "Conheça suas Forças
Armadas", expedido pelo Estado Maior das Forças
Armadas, consta o seguinte trecho:

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Programa Fome Zero é hoje o principal progra

ma social do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Sua re
levância é incontestável por atender àqueles que têm
fome de forma emergencial, e por que retira as famílias
beneficiárias da exclusão social através da alfabetiza
ção, do primeiro emprego, de cursos profissionalizan
tes, do programa de renda mínima, entre outros.

Nosso objetivo, ao apresentar tal iniciativa, é
aperfeiçoar o modelo de gestão apresentado, de for
ma a tornar o programa menos assistencialista e mais
educativo, efetivamente capaz de transformar a reali
dade das comunidades envolvidas.

A idéia básica é a criação de uma Agência de
Desenvolvimento Comunitário, com capacidade de
identificar as potencialidades de cada região do Bra
si�, cadastrar as famílias carentes, qualificá - las, or
ganizá - las em associações e administrar projetos
que possibilitem a geração de emprego e o desenvol
vimento da economia local, como por exemplo, atra
vés do artesanato, da hortifruticultura, da cerâmica,
da criação de peixes, entre outros.

Este órgão poderá funcionar ern parceria com
as Igrejas, já com bastante experiência em tais
ações, com as ONG'S e entidades civis, promovendo
a organização dessas comunidades e viabilizando os
seus projetos. Desse modo, entendemos que o gover
no estará contribuindo para que se crie o hábito do
trabalho, melhorando a qualidade de vida das famílias
carentes, proporcionando uma melhor distribuição de
renda e concedendo maior dignidade às pessoas,
agindo direta e eficientemente no combate à fome.

Pelo exposto, indicamos ao Sr. Ministro a cria
ção da Agência de Desenvolvimento Comunitário,
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250 milhões em evasão de tributos federais, estadua- por considerarmos instrumento capaz de garantir ma-
is e municipais. ior agilidade e qualidade às ações desenvolvidas no

Um fato gravíssimo e que anda paralelamente a âmbito do referido programa e, portanto, consequen-
todos esses problemas é que o crime organizado está temente, maior nível de satisfação à população.
por trás desse mundo de falsificações. Sala de Sessões, 20 de março de 2003. - Depu-

Tendo em vista o exposto e com o intuito de dar tado Dr. Ribamar Alves PSB - MA
maior eficiência ao combate das organizações crimi- INDICAÇÃO N° 157, DE 2003
nosas que estão por trás das falsificações em geral, (Do Sr. Maurício Quintelia Lessa)
solicitamos ao Poder Executivo a criação de um
àrgão específico para combater a pirataria industrial.

Sala das Sessões, 20 de março de 2003. - De
putado Dr. Ribamar Alves

INDICAÇÃO N° 156, DE 2003
(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Sugere ao Ministro Extraordinário
de Segurança Alimentar e Combate à
Fome a criação de Agência de Desenvol
vimento Comunitário.

Publique -se. Encaminhe-se.
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Nome do Navio NlllMO Tipo de Navio Idade INúmeros de

Ban~n ~fRI'OO Jdetenções I
Iperíodo de
referência

PAZAR 8871003 Transporte 11 5 detenções I Turquia RIsco
Químico 3 anos altíssimo I

LEGENT 1 7223132 Transporte de 30 5 detenções I Camboja ~ Risco
Conteiners 3 anos altíssimo

ALEXC 7346623 ITransporte de 28 5 detenções I Romênia Risco
Conteiners 3 anos altíssimo

SHIVA 7512076 Transporte de 26 4 detenções I Camboja Risco
Conteiners 3 anos Ialtíssimo

--,._._._-~--~ ----- ------ _.
JOHANNA 7368293 Transporte 28 4 detenções I São Vicente Alto Risco
KATHRINA Químico 3 anos & Granada
GULSER ANA 8418289 I Transporte de 17 4 detenções I Turquia Risco

Conteiners 3 anos altíssimo
SALlH 7401514 Petroleiro 26 4 detençõesl 3 Turquia Risco
KALKAVAN anos altíssimo
AIN 8110447 I Transporte de 20 3 detenções I 3 Argélia Risco
TEMOUCHENT IConteiners anos altíssimo
EX BARON I

I

MINTO I
NEDROMA 7708182 Transporte de 24 3 detenções / 3 Argélia I Risco

Conteiners I anos altíssimo
TAM GOUT 9120425 Transporte 24 3 detenções I 3 Argélia Risco

Químico anos altíssimo
EUROBULKER 6926282 Transporte de 32 3 detenções I 3 Camboja Risco

" Conteiners anos altíssimo
PAULA K 7617967 Transporte de 24 3 detenções I 3 Líbano Risco

Conteiners anos ahíssimo
TANIA 7806908 Transporte de 24 I3 detenções I 3 Romênia Risco

Conteiners anos altíssimo
\ HURACAN Petroleiro !3 detenções I 3 São Vicente

-
7106657 31 Alto risco

i Ianos & Granada -
! ANASTASIOS 7509108 Petroleiro 25 3 detenções / 3 São Tomé & Risco
lLV_______ -- anos Príncipe altíssimo _-------1---
ICAFER 6913332 Transporte de 18 3 detenções / 3 Turquia Risco
!KAKAVAN Conteiners anos altfssimo
!KAPTAN

----- --_.__._- .. -

8325896 Transporte de 18 3 detenções / 3 Turquia Risco
INEVZAT Conteiners anos altíssimo
!KACAR -iKURUOGLU 111 8512047 Transporte de 12 3 detenções I 3 Turquia Risco

I-ÓRÃS------- ._._-~--~ntei~~~-- --+anos altíssimo _
7526534 Transporte de 25 I3 detençoes I 3 Turquia RIsco

Conteiners I anos altíssimo __
I-YALAZ 7507186

._--------:-:=--ror- .Transporte de 26 3 detenções I 3 urqUla Risco
Conteiners anos altíssimo _

AGIOS 7409097 Transporte de 27 3 detenções / 2 Panamá Risco
DIMITRIOS Conteiners anos médio -
GREEN 7530418 Transporte de 25 3 detenções I 2 Panamá Risco
TRADER Conteíners anos médio .-
MATRIX 7930474 Transporte de 22 3 detenções I 2 Panamá Risco

--_. Conteiners anos médio -
GABAIELLE 6500296 Navio de 37 I 2 detenções / 3 Bolívia Risco

( Dass~~!:..~___ ianos altíssim >...-f-------+--- ---------
"BolíviaCAPE 7118882 Petroleiro 31 I 2 detenções I 3 Risco

GEORJEAN I anos _ __ altíssinlo
KHULLA .?-ª§ª§1!i_LTrans~rte_~~ª-_

1---------- ~- -- ---
2 detencoes / 3 Camboja Risco

---_._._--~-----
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;--------- --_.
Conteiners anos 1---------

!t.ltíS~imQ__ ~
lMED BULKER l 7433323 Transporte de 24 2 detenções /3 lCamboja-- Risco

Conteiners anos i altíssimo ;
IMED GEBERAl 7108681 Transporte de 31 2 detenções / 31 Camboja Risco i

IV Conteiners anos I altíssimo
MED GENERAL 7385825 Transporte de 27 2 detenções I 3 !Camboja Risco
VI Conteíners anos ! altíssimo
RONGA 7223144 Transporte de 30 2 detenções I 3 Camboja Risco

Conteiners anos altíssimo
SAMBOR 7724368 Transporte de 22 2 detenções I 3 Camboja Risco

IConteiners anos : altíssimo
OOMIAT 8203397 Transporte de 17 2 detenções I 3 Egito Risco

Conteiners anos altíssimo
QENA 8203402 Transporte de 16 2 detenções / 3 Egito IAlto risco

j Conteiners__ anos I

ICEMENT1NA-- 5067077T'rran5Põ1te de 42 2 detenções I 3 Honduras Risco
IConteiners __ anos altíssimo1-------~---------- ,------------ ------

ARRAZI 7925704 iTransporte 20 2 detenções I 3 Marrocos Risco
jQuímico anos altíssimo

ARIEL 8857069 Transporte de 27 2 detenções I 3 São Vicente Alto risco
Conteiners anos & Granada

ARCHON 7012480 IPetroleiro 32 2 detenções J 3 São Vicente Alto risco
I anos & Granada

EDOIL 7501449 iTransporte 27 2 detenções I 3 São Vicente Alto risco
& Granada I

I Químico anos I

HECTOR São Vicente
-

7531448 Transporte de 25 2 detenções I 3 Alto risco

~ESTORC
Conteiners anos & Granada -

7739985 Transporte de 23 2 detenções I 3 São Vicente Alto risco
Conteiners anos & Granada -

NOTOS 7435216 Transporte de 24 2 detenções f 3 São Vicente Alto risco

OGARAMBA--~36810
Conteiners anos _ __ & Granada
Petroleiro

_ .. -
24 2 detençoes I 3 São Vicente Alto risco

~;~~A
lanas & Granada-_.---'----- -

7521376 Transporte de 26 12 detenções / 3 São Vicente Alto risco

TAMAA----r--i3D2à23
Conteiners anos & GJ:.anad~.. _
Transporte 29 I 2 detenções / 3 São Vicente Alto risco
Qufmíco anos & Granada

VALENTlNA 7211347 Transporte da 30 2 detenções I 3 sãe;-VicentãfliIto riscc-
Conteiners anos & Granada _

FECTO 6707985 Petroleiro 135 2 detenções I 3 São Tomé & !Risco
anos PrinciDe ialtíssimo_

SHANTII 6805579 Transporte de 34 2 detenções I 3 São Tomé & IRisco
Conteiners anos Príncipe Ialtíssimo_

MA1-S 7501807 Transporte de 26 2 detenções I 3 Síria _~iSCO
Conteiners anos altíssimo

~----_.

,T..nsporte-~1:.z----+2de..oções 13 Turquiã---, R~", ".--ALAATIN BEY 7000243

-- J Químico ___~~___ L..........-...___l altíssiw)

o

10

10

fi,O
ALEMDAR 1EX 8836966 Petroleiro 12 2 detenções I 3 Turquia IRisco
DEMET anos Ialtíssi

1~~g~LU
i

7930058 Transporte de 22 2 detenções I 3 Turquia /RisCO
DREAM Conteiners anos I altíssin
AYHANASLÃN"7418347 Transporte 26 2 detenções I 3 Turquia jRiSCO

Qufmico anos altíssil '
rSERRAKN-

----- --r:25 Turquia iRisco7632541 I Transporte de 2 detenções I 3
______~-~teiners-_-_ anos I altíssil'

ECE-AKAT-- .__._----
-2dete~es I 3 Turquia H~is~()7501261 ITransporte da 27

---------,-----,----,--------,-~"'.
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Conteiners anos altíssimo
FEYZA EX 8118566 Transporte de 18 2 detenções / 3 Turquia Risco
URSUYA Conteiners anos altíssimo
GOKHAN 7433696 Transporte de 17 2 detenções / 3 Turquia Risco
KIRAN Conteiners anos altíssimo
HACI HILMI 7702798 Transporte de 25 2 detenções / 3 Turquia Risco
BEY Conteiners anos altíssimo
HACI RESIT 7640316 Transporte de 24 2 detenções I 3 Turquia Risco
KALKAVAN EX Conteiners anos altíssimo
STAHOLM
HATIME ANA 7675454 Transporte de 26 2 detenções I 3 Turquia Risco
EX CAPTAIN Conteiners anos altíssimo
JIM
lSPAATA 7328683 Transporte de 29 2 detenções I 3 Turquia Risco

Conteiners anos altíssimo
OAHAN EKINCI 8016988 Transporte de 20 2 detenções I 3 Turquia Risco

Conteiners anos altíssimo
OSMAN METE 7380485 Transporte de 27 2 detenções / 3 Turquia Risco

Conteiners anos altíssimo
SALlH C EX 7314589 Transporte de 29 2 detenções I 3 Turquia Risco
OCEAN Conteiners anos altíssimo
VOYAGER
SERRA OEVAL 7433426 Transporte de 22 2 detenções / 3 Turquia Risco
EX BEHRAM Conteiners anos altíssimo
KAPTAN
TAHIR KIRAN 7433713 Transporte de 15 2 detenções / 3 Turquia Risco

Conteiners anos altíssimo
-

TRANSaORA 7206419 Transporte de 30 2 detenções I 3 Turquia Risco
Conteiners anos altíssimo

~ -

Sala das Sessões, em _20_L03_'-2003__
Deputado MAURIcIO QUINTELLA LE55A
PSB/AL
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INDICAÇÃO N° 158, DE 2003
(Do Sr. Henrique Afonso)

Sugere ao Exmo. Sr. Ministro da Jus
tiça a ampliação dos efetivos da guarni
ção da Polícia Federal na região fronteiri
ça do Alto Juruá, no Estado do Acre.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça:

Dirigimo-nos a V. Exa
. para expor e sugerir o que

segue.
Vamos, aqui, referir-nos a uma das regiões mais

distantes e menos assistidas do nosso País: a Regio
nal do Alto Juruá, no Estado do Acre.

Com o advento da Constituição Federal de
1988, que possibilitou certa facilitação na criação de
novos Municípios, essa Regional, que até 1988 pos
suía apenas dois Municípios: Cruzeiro do Sul e Mân
cio Lima, em 1992 passou a ter outros três, a saber:
Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto
Walter.

Certamente, alguns deles, se não a malona,
não possui condições econômicas mínimas de
auto-sustentação, pelas suas precárias peculiarida
des de serviços urbanos e de suas arrecadações de
impostos, mormente ligadas à atividade comercial.

Sabemos que essa Regional, com a criação do
Parque Nacional da Serra do Divisor, em 1989, pas
sou a apresentar algum interesse turístico, embora
ainda incipiente. A Regional, dentro do contexto do
estadual é, também, um importante pólo de biodiver
sidade, com perspectivas de interesse até por estran
geiros, e ainda possui certa importância como produ
tora de látex.

Contudo, em que pese as suas baixas popula
ções, algumas cidades têm apresentado valores fi
nanceiros, movimentados nas agências bancárias,
bastante superiores aos que seriam esperados, pelas
suas condições econômicas incipientes.

Apenas como exemplo, a cidade de Cruzeiro do
Sul, às margens do rio Juruá, no extremo oeste do
Estado, teve sua fase econômica áurea na época da
exploração da borracha, mas ainda hoje depende ba
sicamente do comércio. Tanto que, com população
atual de cerca de sessenta mil habitantes, apresenta
movimentação bancária expressiva, muito maior do
que se deduz da verificação da arrecadação tributária
federal no Município. Assim sendo, deve-se supor
que, mais do que o comércio legal ativo, possíveis ati
vidades ilícitas possam estar sendo exercidas, de

modo a dar margem a esse visível excesso de movi
mentação financeira com fundo apenas comercial.

Esses fatos são condizentes com a proximidade
da Regional com as conhecidas zonas de produção
de coca do vale do rio Urubamba, no Peru, o que
pode ter influenciado a sua inclusão na rota do narco
tráfico.

A Regional do Alto Juruá, como o próprio nome
indica, é servida pelo rio Juruá, como o seu mais im
portante meio de transporte, embora existam a rodo
via federal, que, no entanto, permanece intransitável
na maior parte do ano, e os meios aéreos de pequeno
porte.

Sabemos que os órgãos policiais repressivos
existentes na Regional, quer estaduais, quer federais,
são bastante insuficientes para as necessidades que
se apresentam. No que se refere aos efetivos da Polí
cia Federal, no Estado todo, existem apenas duas de
legacias em funcionamento, mas nenhuma delas nas
proximidades da Regional do Alto Juruá.

Pelos fatos acima expostos, julgamos impres
cindível que os efetivos policiais daquela Regional se
jam aumentados, de modo a garantir um maior con
trole institucional. Caso, contudo, as possibilidades
desse aumento sejam limitadas, vimos sugerir a V.
Exa . que seja, pelo menos, criado na comunidade de
Foz do Breu, situada na margem do rio Juruá, porta
de entrada desse rio no território brasileiro, um posto
da Polícia Federal, de vigilância e repressão ao co
mércio irregular, principalmente o narcotráfico, prove
niente do território peruano.

Sala das Sessões, 20 de março de 2003. - De
putado Henrique Afonso.

INDICAÇÃO N° 159, DE 2003
(Do Sr. João Alfredo)

Sugere à Comissão Interministerial,
coordenada pela Casa Civil da Presidên
cia da República, criada pelo Decreto n°
4.602, de 21 de fevereiro de 2003, que
seja avaliada a possibilidade da destina
ção da safra de soja transgênica planta
da ilegalmente no Brasil à produção ex
perimentai de biodiesel.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa
Civil:

Dirijo-me a V.Exa para expor os seguinte argu
mentos e solicitar que seja analisada a possibilidade
de destinação da safra de soja transgênica, plantado
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ilegalmente no Brasil, à produção experimental de bi
odiesel.

Considerando que:
1. Por omissão dos órgão de fiscalização duran

te a gestão governamental passada houve o plantio
de soja transgênica no Brasil;

2. Este plantio resultou em uma safra cujo o total
produzido não é de consenso geral entre os produto
res e os Ministérios envolvidos no caso;

3. O Brasil tem como base da sua política ambi
entai o princípio da precaução;

4. Por seguir este princípio, no Brasil, liberação
desta soja para o consumo humano inspira cuidados
por parte das autoridades de saúde e meio ambiente;

5. O impedimento legal para a comercialização
desta soja não atinge o seu uso para pesquisa;

6. Há no Brasil farto campo de pesquisa na áre
as de combustíveis renováveis;

7. O biodisel se insere neste cenário como elemen
to inovador nas políticas de combustíveis renováveis;

8. O investimento em pesquisa e desenvolvi
mento no uso do biodisel representará um importante
passa na busca de combustíveis com menor poder de
impacto sobre o meio ambiente como foi o Pró-alcool
no fim da década de 70;

9. A liberação desta safra está sendo estudada
pela AGU para que a União possa atuar no neste
tema sem ferir o princípio da legalidade;

Sugerimos que:
Após o parecer da AGU, sendo este favorável a

utilização dá safra de soja geneticamente modificada
plantada no Brasil, os órgão responsáveis pela área
de energia e meio ambiente estudem a possibilidade
de utilização desta safra em todo ou em parte na pro
dução de biodiesel a partir da soja.

Sala das Sessões, 20 de março de 2003. -João
Alfredo, Deputado Federal PT/CE; Luciano Zica,
Deputado Federal PT/SP; Adão Preto, Deputado Fe
deral PT/RS.

INDICAÇÃO N° 160, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere ao Ministro do Planejamen
to, Orçamento e Gestão o envio do proje
to que trata do Plano de Carreira dos Ser
vidores do Departamento de Marinha
Mercante.

Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão:

Atendendo a uma legitima, justa e democrática
reivindicação de dos servidores do Departamento de
Marinha Mercante, dirijo-me a Vossa Excelência para
expor e reivindicar, o seguinte:

1. Considerando o arrocho salarial de todo o
funcionalismo público;

2. Considerando a característica das atividades
desenvolvidas pelos servidores do DMM;

3. Considerando que o Plano de Carreira destes
servidores se encontra em estudos desde 2000;

4. Considerando o prejuízo que estes vem tendo
em razão da inexistência deste Plano;

5. Considerando que estes lidam diretamente
com a função arrecadadora do Estado, responsáveis
anualmente por um montante aproximado de Dois Bi
lhões de Reais;

6. Considerando a mobilização intensa destes
junto ao Poder Executivo e Legislativo;

7. E, considerando a necessidade desta medida;
8. Vimos, desta forma, solicitar a urgência no en

vio deste plano de carreira a esta Casa para aprecia
ção e aprovação e posterior implantação, já que a mé
dia salarial destes servidores encontra-se muito abai
xo de outros nesta mesma função de arrecadação.

Sala das Sessões, 20 de março de 2003. - Davi
Alcolumbre, Deputado Federal PDT/AP.

INDICAÇÃO N° 161, DE 2003
(Da SI"" Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministério da Justiça a
criação de postos da Polícia Federal nos
Municipios de Marechal Thaumaturgo,
Assis Brasil e Santa Rosa do Purús, no
Estado do Acre.

Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Venho, por meio desta, a V. Exa . para pleitear a

instalação de postos da Polícia Federal nos municipi
os de Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil e Santa
Rosa do Purús no Estado do Acre, tendo em vista, as
denúncias de tráfico de drogas, ameaças ao patrimô
nio natural e à soberania nacional que pairam na re
gião fronteiriça do estado supracitado com a Repúbli
ca do Peru, que podemos pontuar da seguinte forma:

1. invasão das terras demarcadas dos índios
Ashaninkas (Kampas) e dos índios Arara do Rio
Amonêa;

2. caça predatória e derruba de madeiras no
bres, como o mogno;
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3. tráfico de drogas baseado no aliciamemto
dos moradores de baixa renda da região.

Conto com o apoio de V. Exa para nossa justa
reivindicação.

Sala das Sessões, 21 de Março de 2003. - Per
pétua Almeida, Deputada Federal PCdoB/AC.

INDICAÇÃO N° 162, DE 2003
(Do Sr. Costa Ferreira)

Sugere ao Ministro da Fazenda a
instalação de uma agência do Banco do
Brasil no Município de Maracaçumé, no
Estado do Maranhão.

Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
O Governo do Presidente Lula manifestou re

centemente preocupação com os brasileiros que não
têm acesso ao sistema financeiro nacional, reconhe
cendo o fato como causa de exclusão social. Há, no
Brasil, cerca de 25 milhões de famílias sem conta
bancária, o que significa mais de 100 milhões de pes
soas sem acesso aos serviços financeiros. Tendo em
vista que é através da conta bancária que o cidadão
recebe e movimenta recursos, deposita poupanças e
realiza empréstimos, operações fundamentais à vida
econômica moderna, a exclusão do sistema bancário
constitui forma de marginalização social que requer
providências de governo para sua solução.

Embora a exclusão bancária tenha variadas ra
zões, como desemprego, baixo nível econômico e
cultural, em muitos casos ela se dá pela simples au
sência geográfica do atendimento bancário. A distri
buição das agências bancárias no Brasil reflete, até
de forma mais perversa, as desigualdades regionais
do País. Das 17.049 agências existentes, 9.361 en
contram-se na Região Sudeste - 5.538, só em São
Paulo. O Estado do Maranhão dispõe de apenas 247
agências. Por outro lado, dos 5.658 municípios brasi
leiros, 1.665 não têm qualquer agência ou posto de
atendimento bancário. Dos 216 municípios mara
nhenses, 91 - quase a metade - são desassistidos.

Esses números indicam que o mercado não tem
sido capaz de efetivar a alocação adequada do aten
dimento financeiro do Brasil. É por essa razão, e por
considerar que as instituições bancárias oficiais fede
rais são o instrumento mais eficaz para se promover a
eqüidade no atendimento financeiro e na oferta de
crédito ao setor produtivo das diferentes regiões bra
sileiras, que reivindico a instalação de uma agência
do Banco do Brasil no Município de Maracaçumé, no
Estado do Maranhão.

De fato, a região noroeste do Estado do Maranhão
encontra-se inteiramente desassistida de agências do
Banco do Brasil. A população de uma imensa área, que
abrange os municípios de Maracaçumé, Carutapera,
Luís Domingues, Godofredo Viana, Cândido Mendes,
Amapá do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Junco do
Maranhão, Governador Nunes Freire, Maranhãozinho,
Presidente Médici, Centro Novo do Maranhão e Centro
do Guilherme, conta apenas com a agência de Zé
Doca, a uma distância de até 350 km, para efetuar suas
transações financeiras. Freqüentemente os prefeitos
dos municípios são vítimas de assalto, quando trans
portam valores para efetuar os pagamentos do funcio
nalismo e de outras despesas locais.

Para o setor produtivo, a falta de agência ban
cária inviabiliza o comércio com as áreas mais dinâ
micas da economia brasileira e o financiamento de
imobilizado e capital de giro às empresas.

Pelas razões expostas, e tendo em conta que o
Banco do Brasil é hierarquicamente vinculado a esse
Ministério, vimos sugerir a V. Ex". a tomada de provi
dências para a instalação de uma agência daquela
instituição financeira na cidade de Maracaçumé, que,
por sua localização central em relação aos municípi
os supracitados, possibilitará reduzir a distância de
acesso aos serviços bancários e, certamente, presta
rá uma importante contribuição para o incremento
das atividades produtivas da região e para sua inte
gração ao processo de desenvolvimento econômi
co-social do País.

Sala das Sessões, 24 de março de 2003. 
Deputado Costa Ferreira.

INDICAÇÃO N° 163, DE 2003
(Do Sr. Bismarck Maia)

Sugere ao Poder Executivo a outor
ga do mérito esportivo aos mais impor
tantes tenistas brasileiros.

Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A indústria brasileira do esporte já legou ao

mundo alguns dos mais notáveis atletas, nas mais di
versas modalidades, sejam elas olímpicas ou não.

Nomes como o do Rei Pelé e de Mané Garrin
cha, no futebol; de Éder Jofre e de Popó, no boxe; de
Émerson Fittipaldi,de Nélson Piquet e de Airton Sen
na, no automobilismo.

Em esportes os mais diversos o Brasil se notabi
lizou, a mais das vezes em decorrência do esforço
próprio de atletas adventícios.
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Na esteira de um coerente e orgânico esforço, o
Brasil, no voleibol, tornou-se a potência que é, já ten
do conquistado, na modalidade, as Olimpíadas, e,
subseqüentemente, a Liga Mundial de Volei e o Cam
peonato Mundial.

Igualmente no hipismo, com Nélson Pessoa Fi
lho, atingimos o principal lugar no pódio, quando nos
so melhor cavaleiro de todos os tempos conquistou o
campeonato mundial de saltos.

Também na vela nos destacamos. Robert Scheidt
é, hoje, um ícone da classe lazer, tendo conquistado o
ouro e a prata olímpicos, além de oito campeonatos
mundiais da modalidade.

Em reconhecimento aos seus feitos, o presiden
te Fernando Henrique Cardoso homenageou-o no
ano passado, ao outorgar-lhe a medalha do mérito
esportivo.

Apesar de a Nação, formal e oficialmente, já ter
homenageado vários dos heróis do esporte brasileiro,
uma lacuna necessita, antes tarde do que nunca, ser
preenchida.

O tênis brasileiro produziu, ao longo dos últimos
cinqüenta anos, atletas notáveis, como Thomaz Koch
e Édson Mandarino.

Além desses, essa modalidade, ainda de difícil
acesso no país, deu à luz duas das mais brilhantes es
trelas, em todos os tempos, do circuito internacional
desse esporte: Maria Esther Bueno e Gustavo Kuerten.

Apesar das conquistas por esses atletas obti
das, apenas Maria Esther Bueno foi alvo de homena
gem da Nação, tendo sido condecorada com a meda
lha do mérito esportivo.

Pelo que esses e outros atletas fizeram pelo
Brasil, colocando o nome do país em lugar de desta
que, entendemos que, por uma questão de mereci
mento, esses esportistas merecem ser agraciados,
formal e oficialmente, por tudo o que realizaram.

Por essas razões, sugerimos a Vossa Excelên
cia que, mediante proposta a ser formalizada pelo Mi
nistério do Esporte, conceda aos tenistas Thomaz
Koch, Ronald Barnes, Édson Mandarino, Carlos
Alberto Kirmayr, Jame Oncins, Fernando Meligini,
Luís Mattar e Cássio Mota a medalha do mérito es
portivo. E que outorgue a Maria Esther Bueno e a
Gustavo Kuerten a cruz do mérito esportivo.

Em face do exposto, submetemos a presente in
dicação à sua consideração.

Sala das Sessões, 24 de março de 2003. - Depu
tado Bismarck Maia.

INDICAÇÃO N° 164, DE 2003
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Solicita ao Ministério Extraordinário
de Segurança Alimentar e Combate à
Fome a inclusão das Aldeias Indígenas
Xakriabá, localizada no município de São
João das Missões, Minas Gerais, nesta
nova etapa do Programa Fome Zero.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Sr. Ministro Extraordinário de
Segurança Alimentar e Combate à Fome Dr. José
Graziano da Silva.

O Deputado Federal de Minas Gerais Reginaldo
Lopes se dirige a V. Ex. a para expor e reivindicar o se
guinte:

Não é de hoje que nos deparamos com a proble
mática que gira em torno da questão indígena - falta
de recursos, invasão de suas reservas, cooptação reli
giosa e cultural entre outros. Também é sabido da
grande dívida social que temos com os povos indíge
nas, que por mais de 500 anos foram expulsos de suas
terras e explorados. Tivemos etnias inteiras extintas
devido a essas prática e proliferação de doenças.

O povo Xakriabá é a única etnia indígena locali
zada no Norte de Minas Gerais. Estão organizados em
28 aldeias ocupando 52.714,92 hectares, possuindo
7750 índios. A lavoura é o principal trabalho do povo
Xakriabá. A colheita deste período foi prejudicada devi
do a falta de chuvas naquela região, ocasionando a
perda de 80% de sua produção. Essa intercorrência
faz com que a aldeia necessite de atenção especial,
para que possam sobreviver até a próxima colheita.

Assim Excelentíssimo Ministro, solicito que a
Aldeia Indígena Xakriabá, localizada no município de
São João das Missões, em Minas Gerais, seja incluí
da nesta nova etapa do Programa Fome Zero.

Acredito que estaremos colaborando para que
este povo tão corajoso, porém sofrido, tenha condi
ções de conquistar a sua cidadania.

Sala das Sessões, 19 de março de 2003. - Depu
tado Reginaldo Lopes.

RECURSO N° 256, DE 2002
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Gerson Peres)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Comissão e Justiça e de
Redação sobre o Projeto de Lei n° 7122,
de 2002

(Publique-se e Encaminhe-se.)

Senhor Presidente,
Os Deputados firmatários, com base no art. 58 e

parágrafos, combinado com o art. 132, § 2°, ambos do
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(Da SI"" Luiza Erundina)
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Regimento Interno, recorrem ao Plenário contra a de Emendas Constitucional tem prazo superior ao do
apreciação conclusiva do Projeto de Lei n° 7122/2002 estabelecido para as demais proposições em geral.
de autoria do Dr. Rosinha, que acrescenta § 6° ao art. Isto prova que o Legislador Regimental preocu-
206 do Novo Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406 de pou-se em assegurar um tempo maior para reflexão
10 de janeiro de 2002), estabelecendo em 20 anos a dos parlamentares por ocasião de tema tão relevante
prescrição da pretensão da reparação relativa a aci- e de interesse nacional como é a votação de Emen-
dente do trabalho ou doença ocupacional, pelas ra- das à nossa Carta Magna.
zões a seguir expressas: Isto posto, recorro com base no § 6°, do art. 202,

a) O projeto de Lei que deu origem ao novo CÓ- do Regimento Interno desta Casa, contra decisão, to-
digo Civil, Lei n° 10.406/2002, foi amplamente discuti- mada nesta data, dispensando interstício referente
do no Congresso Nacional estabelece, em seu artigo apreciação da Proposta de Emenda Constitucional n°
206, § 3° inciso V, o prazo prescricional para a preten- 559, de 2002.
são de reparação covil em 3 (três) anos. Nestes Termos, Pede Deferimento

b) Trata-se de matéria, que por sua importância Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. -
e abrangência, deve ser analisada e debatida pela Jair Bolsonaro, Deputado Federal - PPB/RJ.
composição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2002.
Deputado Gerson Peres

RECURSO W 257, DE 2002
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Recorre contra decisão de dispensa
do interstício para a apreciação da PEC
n° 559, de 2002, que "acrescenta o art.
149-A à Constituição Federal instituindo
contribuição para custeio do serviço de
iluminação pública nos Municípios e no
Distrito Federal".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 95, RICO)

Senhor Presidente:
Recorro contra a decisão desta Casa de dispen

sar o interstício na apreciação entre o primeiro e se
gundo turno da Proposta de Emenda à Constituição
nO 559, de 2002, que"acrescenta o art. 149-A à Cons
tituição Federal instituindo contribuição para custeio
do serviço de iluminação pública nos Municípios e no
Distrito Federal':

O presente recurso fundamenta-se no art. 202,
§ 6°, do Regimento Interno que determina o seguinte:

"Art. 202 - .
§ 6° A proposta será submetida a dois

turnos de discussão e votação, como inters
tício de cinco sessões.

Observe-se que não há no capitulo referente à
apreciação de PECs nesta Casa, dispositivo que au
torize a dispensa de interstício. Pelo contrário, o in
terstício estabelecido para a apreciação de Proposta

Recorre contra decisão de dispensa
de intersticio para a apreciação da PEC
n° 559/02 que "acrescenta o art. 149-A à
Constituição Federal instituindo contri
buição para custeio do serviço de ilumi
nação pública nos Municípios e no Distri
to Federal".

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 95, RICO)

Senhor Presidente,
Recorremos contra decisão desta Casa com

base no § 8° do art. 95 do RICO, da decisão de Vossa
Excelência de:

a) decidir, isoladamente, na forma do art. 114 do
Regimento Interno sobre requerimento constante da
pauta consoante art. 117 do mesmo Estatuto;

b) autorizar a dispensa de interstício de 5 (cin
co) sessões - disposições especiais - entre a vota
ção dos turnos de Emenda Constitucional, limitação
formal e regimental acessória à Constituição Federal.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2002. 
Deputada Luíza Erundina, PSB/SP.

Questão de Ordem 790

51 a LEGISLATURA (18-2-2002)

Autor: Jair Bolsonaro (PPB-RJ)
Presidente: Efraim Morais (PFL-PB)

Ementa:
Levanta questão de ordem acerca da necessi

dade do interstício de cinco sessões entre o 1° e 2°
turnos para votação da Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 559, de 2002 (institui contribuição para cus-
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teio do serviço de iluminação pública nos Municípios O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais)- Vamos
e no Distrito Federal), convocar sessão extraordinária e discutir com os Lí-

deres.
Apoiamentos Luiza Erundina (PSB - SP) O SR. LUIZ CARLOS HAULY _ Vamos votar a

Dispositivos Regimentais segunda ainda hoje, Sr. Presidente.

Dispositivos Constitucionais (§ 6°) Decisão O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Presidente: Barbosa Neto (PMDB - GO) O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem

Ementa: V.Exa a palavra.
Indefere questão de ordem suscitada pelo De- O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or-

putado Jair Bolsonaro acerca da necessidade do in- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere-
terstício de cinco sessões entre o 1° e 2° turnos para mos lembrar que haverá mais uma votação. Termina-
votação da Proposta de Emenda à Constituição n° da esta votação e havendo quorum, será convocada
559, de 2002 (institui contribuição para custeio do sessão extraordinária para aprovar este assunto ain-
serviço de iluminação pública nos Municípios e no da hoje.
Distrito Federal), nos termos do pronunciamento feito O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Haven-
pelo Deputado José Genoíno, onde conclui que a fi- do o entendimento do interstício, teremos a votação,
nalidade do interstício é a de examinar alterações fei- no segundo turno, ainda hoje.
tas na matéria, o que não ocorreu; comunica que re- O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes) - Faço
cebe, e submeterá à votação, o requerimento assina- apelo aos Srs. Deputados para que venham ao plená-
do por todos os Líderes solicitando a quebra do in- rio registrar o voto e, ao mesmo tempo, informo à
terstício. Casa que, após esta votação apreciaremos um desta-

Texto Integral que relativo a decreto legislativo. No início da outra
Primeira Sessão Extraordinária Realizada em sessão, vamos discutir com as Lideranças o interstí-

18-12-02. cio para que possamos, evidentemente, sem ser uma
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Propos- regra geral, votar de imediato o segundo turno desta

ta de emenda à Constituição n° 559-A, de 2002. matéria.
"Votação, em primeiro turno, da Proposta de O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está en-

Emenda à Constituição n° 559, de 2002, que acres- cerrada a votação. A Presidência anuncia o resultado:
centa o art. 149-A à Constituição Federal instituindo votaram "sim" 327 Srs. Deputados; "não" 20 Srs. De-
contribuição para custeio do serviço de iluminação putados; abstenção: 5. Total: 352 Srs. Deputados. A
pública nos Municípios e no Distrito Federal; tendo proposta foi aprovada em 1° turno. Está prejudicada
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de aproposta apensada.
Redação pela admissibilidade da proposta de Emen- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Srs. De-
da à Constituição n° 504, de 2002, do Deputado Ju- putados, a Mesa vai discutir com as Lideranças o in-
quinha e outros, apensada, de idêntico teor, contra o terstício, a fim de votarmos a matéria em segundo tur-
voto do Deputado Geovan Freitas (Relator: Dep. Jai- no, havendo entendimento das Lideranças, na próxi-
me Martins) e da Comissão Especial pela aprovação ma sessão a ser convocada em trinta minutos.
desta e da de nO 504, de 2002, apensada, tendo esta O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi-
sido declarada prejudicada com base no art. 163, 111, dência encerrará a sessão, convocando, imediata-
do Regimento Interno. (Relator: Dep. Custódio de mente, sessão extraordinária para votação, em se-
Mattos) Apensada 504/ 2002." gundo turno, a TIP e o restante da pauta. Alguns Par-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, lamentares solicitaram um intervalo. Não havendo
peço a palavra pela ordem. contestação dos Líderes, iniciaremos a próxima ses-

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem são, concedendo a palavra aos Deputados Sérgio
VExa a palavra. Reis, Themístocles Sampaio e José Genoíno. A próxi-

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela ma sessão será extraordinária. Portanto, os Deputa-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a dos não têm direito de se manifestar por dez minutos
próxima votação será em seguida, a segunda votação ou 25 minutos. Entretanto, a Mesa vai abrir uma exce-
da TIP, será em seguida? ção e pede a compreensão de V. Exa, uma vez que se
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trata de três companheiros que prestaram grandes
serviços à Casa.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
de acordo com o § 6° do art. 202 do Regimento Inter
no, indago a V. Exa sobre o prazo de cinco sessões.
Se não há mais voto de Liderança, entendo, que a
exemplo do requerimento de urgência, se um só Par
lamentar assim não o quiser, V. Exa deverá respeitar o
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, na próxima sessão, trataremos deste as
sunto, e V. Exa poderá se pronunciar.

SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18-12-02.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Vai-se
passar à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia. Sobre a mesa requeri
mento de todos os Líderes partidários com assento
nesta Casa, que passo a ler:

"Requeiro, nos termos regimentais, dispensa do
insterstício para a votação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 559, de 2002, que dispõe sobre a
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação
Pública, conforme o previsto no § 6° do art. 202 do Re
gimento Interno."

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - É sobre
a matéria em pauta, Excelência?

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.

Exa a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, trata-se de esclarecimento. V. Exa disse que o re
querimento tem o apoio de todas as Lideranças. Que
ro saber se consta a assinatura dos Líderes do meu
partido edo Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Sim, De
putada. Deputado Haroldo Lima, Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Obrigada, Sr. Pre
sidente.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
acordo com o § 6° do art. 202 do Regimento Interno,
"A proposta será submetida a dois turnos de discus
são e votação, com interstício de cinco sessões". Sr.
Presidente, não existe voto de liderança. Ele foi aboli
do há muito tempo na Casa.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Esclare
ço a V. Exa

, Deputado Jair Bolsonaro, que se trata de
requerimento apoiado regimentalmente pelos Srs. lí
deres.

O SR. JAIR BOLSONARO - Baseado em que
artigo, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A unani
midade das Lideranças o assinaram. Mas para que
ele possa ser convalidado, é fundamental que haja a
unanimidade da Casa. O Líder do PPB, Deputado
Odelmo Leão, foi o sétimo a assinar o requerimento.
Então, V. Exa

, por intermédio do seu Líder, teve mani
festação de apoio à quebra do interstício.

O SR. JAIR BOLSONARO - Mas, Sr. Presiden
te, regimentalmente, não tenho o direito de exigir as
cinco sessões? Então, V. Exa aponte-me qual o dispo
sitivo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Não es
tou dizendo que V. Exa não tenha direito. Há sobre a
mesa requerimento já assinado por todos os Srs. lí
deres solicitando a quebra de interstício. Essa matéria
já foi votada por vezes nesta Casa e no Senado da
República. V. Exa tem opinião pessoal sobre a ques
tão. Caso V. Exa seja contrário a ela, teremos de fazer
novamente consulta a todas as Lideranças.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, esclareço que a matéria não foi votada pelo Sena
do neste ano. Aliás, se tivesse sido votada e rejeitada,
como foi em 2001 , não poderia ter sido reapresentada
na mesma sessão legislativa. Tendo sido votada e re
jeitada pelo Senado em 2001 , ela está sendo subme
tida, pela primeira vez, à apreciação e votação desta
Casa. Se tivesse sido votada no Senado, cairia no
que dispõe o § 5° do art. 60 da Constituição Federal,
que segundo o qual: "A matéria constante de propos
ta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
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legislativa". A matéria está sendo votada nesta Casa diferença. Somente após tal apreciação é que se vo-
pela primeira vez na atual sessão legislativa. Não é tará a matéria em segundo turno. Digo isso porque
verdade que tenha sido votada e aprovada em duas durante a votação de muitas PEC nesta Casa elimina-
sessões. Portanto, desrespeitar o interstício previsto mos o interstício. Cito como exemplo a imunidade
no § 6° do art. 202 do Regimento Interno é natural- Parlamentar e as medidas provisórias, entre outros
mente um precedente muito grave, e nossa bancada casos em que, de comum acordo, suprimimos o in-
- pelo menos os Parlamentares presentes nesta ses- terstício. Mesmo no caso de emendas a que nós da
são - não concorda, mesmo que o Líder do Bloco te- bancada do PT fizemos oposição, na medida em que
nha assinado esse requerimento. Aliás, parece-me a modificação não se tinha processado no conteúdo,
que ele nem está em discussão, não foi posto em nem na redação, eliminamos o interstício por comum
apreciação e votação. Portanto, somos contrários a acordo, compreendendo que ele tem um objetivo. O
que não se considere o previsto como procedimento Regimento estabelece prazo porque há uma finalida-
regimental, que é o interstício de cinco sessões, até de, não se trata de uma norma meramente formal.
porque a sociedade precisa conhecer, opinar e ter Digo isso por reconhecer - usei muito este Regimento
clareza da decisão cujos efeitos recaem sobre o con- ao longo dos 20 anos - que o Regimento tem uma in-
junto da população, já que se trata de uma proposta terpretação fria e formal. Mas há uma contradição
de emenda à Constituição. nele: permite o interstício de cinco sessões para qual-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Esclare- quer Parlamentar reivindicar; mas também possibilita,
ço à nobre Deputada Luiza Erundina que, neste ano, no art. 150, parágrafo único, acordo de Lideranças
a matéria teve sua tramitação iniciada no Senado Fe- para proporcionar a supressão do interstício. Então
deral. No ano passado, essa mesma emenda foi apre- há dois argumentos fundamentais. Primeiro, reconhe-
ciada e rejeitada por aquela Casa. Entretanto, como ço a legitimidade da argumentação dos colegas em
agora teve sua tramitação lá iniciada, ela é oriunda do relação ao § 6° do art. 202 do Regimento Interno.
Senado Federal. Repito: a matéria foi votada no Sena- Entretanto, interpretando a finalidade do interstício,
do da República no atual exercício. que é processar as modificações, levando em conta o

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a parágrafo único do art. 150 do Regimento Interno,
palavra para uma questão de ordem. será na forma de apelo para que os companheiros cu-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V. jas Lideranças assinaram a supressão do interstício
Exa a palavra. pudessem processar esse acordo de liderança. Obvi-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP Questão de amente, esta decisão compete à Mesa. Mas, por meio
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, desta interpretação, apelamos para os colegas a fim
Sras. e Srs. Deputados, o destino me obriga a usar a de que manifestem as posições claramente. Não ten-
tribuna para formular uma questão de ordem exata- do havido modificações, e com o direito de voto explí-
mente na última sessão em que exerço meu mandato cito, não façamos uma obstrução sem sentido, que
parlamentar. E talvez o destino esteja agindo correta- expresse essa diferença. É por esse motivo que eu
mente, porque existem várias encrencas regimentais faço esta questão de ordem, não tanto em relação à
típicas do Parlamento. Aliás, em virtude do adiantado Mesa, mas aos companheiros que, com a legitimida-
da hora, creio que não conseguirei me despedir de de do § 6° do art. 202, solicitam o interstício de cinco
meus colegas Parlamentares e do restante da Casa. sessões. Muito obrigado.
Ficarei quatro anos sem usar este microfone, que se O SR. JAIR BOlSONARO - Sr. Presidente,
transformou em uma parte do meu corpo. Quanto ao peço a palavra pela ordem.
interstício, temos de nos lembrar de sua função no O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.
Regimento Interno. O interstício de cinco sessões é Exa a palavra.
previsto para os casos em que as propostas de emen- O SR. JAIR BOlSONARO (PPB - RJ. Pela or-
da à Constituição votadas sofram modificações entre demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De-
o primeiro e o segundo turno. Assim, tal instrumento putado José Genoíno é um dos melhores regimenta-
serve para que as alterações sejam apreciadas na listas que temos nesta Casa. Mas não é porque os Lí-
Comissão Especial e recebam o relatório a ser votado deres assinaram, que temos de assinar também. Isso
no plenário da Casa. Portanto, o sentido do interstício aqui não é um quartel, em que o coronel manda e to-
de cinco sessões é exatamente o de proporcionar dos obedecem. Embora o Deputado Odelmo Leão
tempo para analisar a mudança processada na dife- seja meu Líder e tenha assinado, eu não tenho obri-
rença. A Comissão Especial pode, então, examinar a gação de votar com ele, como não tenho feito, da
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mesma forma que não votei a favor dos 27,5% do toda a tranqüilidade, apesar do reconhecimento que
Imposto de Renda. Quanto às demais emendas à este Presidente, no momento, tem sobre o encami-
Constituição que o Deputado Genoíno citou, houve nhamento do Deputado José Genoíno, de que o in-
unanimidade do Plenário. Ninguém as contestou. Por- terstício ocorre quando há algum tipo de alteração.
tanto, continuo exigindo o prazo de cinco sessões. Seria o tempo para debate entre os pares e as banca-

o SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Concedo a das sobre a mudança efetuada no texto apresentado.
palavra à Deputada Luiza Erundina, para contraditar. Vejo que dois Parlamentares, um do PPB e outro do

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - Sp. PSB, fizeram questões de ordem. Esta Mesa apela
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden- para que eles possam, num segundo momento, que é
te, não podemos concordar com a eliminação desse o de votação, manifestar sua aprovação ou rejeição
rito processual, pois se trata de matéria que altera o em relação à matéria, mas que tivéssemos, com a
texto constitucional. Portanto, é matéria especial. Não unanimidade de apoio dos Líderes, a possibilidade de
dá para, simplesmente, a partir de interesse conjuntu- deixar aflorar o debate sobre o mérito da matéria. Já
ral, estabelecer precedentes, sobretudo em se tratan- votamos essa matéria uma vez hoje, e ela já foi moti-
do de matéria cujos efeitos vão recair sobre o conjun- vo de debate por diversas outras vezes, não só neste
to da sociedade. Está estabelecido que, na votação e plenário, mas também no Senado da República e
discussão de emenda constitucional, é necessário pela sociedade brasileira. Faço um apelo direcionado
que se dê o prazo de cinco sessões, a fim de que a so- a esses dois Pares, que merecem o maior respeito e a
ciedade possa se inteirar daquilo que está sendo pro- maior admiração não só desta Mesa Diretora, mas de
posto para alterar o texto constitucional. Abrir um pre- toda a sociedade brasileira, para que possamos colo-
cedente em relação ao § 6°, do art. 202 é grave, dei- car em votação essa matéria e, com o voto da maio-
xando-se de dar ao texto constitucional sua importân - ria, remeter às Câmaras Municipais a possibilidade
cia devida. Em outros países, inclusive, não se altera de o município ter o direito de cobrar essa taxa. Faço
o texto da Constituição de forma tão simples, irres- essa ponderação para que possamos, em atenção ao
ponsável e pouco debatida com a sociedade. Portan- requerimento que está sobre a mesa e que foi lido por
to, independente do apoio da Liderança do Bloco a esta Presidência - e assinado, repito, por todos, sem
esta matéria, discordamos da possibilidade de sua ter sido questionado por nenhum dos Líderes, apesar
votação nesta sessão, em segundo turno, sem que do questionamento dos Srs. Deputados -, colocar em
seja observado o que prevê o § 6° em termos do in- votação e decidir, de forma madura e consciente, de
terstício de seis sessões, para que a sociedade se in- acordo com a vontade da maioria desta Casa, a maté-
teire e os Parlamentares tenham segurança no mo- ria que está em pauta.
mento de dar seu voto a uma mudança constitucional O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
que, insisto, empata de forma aguda os interesses da palavra pela ordem.
maioria da população de nosso País. O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Mais al- Exa a palavra.
gum Parlamentar gostaria de fazer questão de ordem O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
sobre o requerimento em questão? Srs. Deputados, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não quero
para a Presidência, antes que seja passada ao Depu- entrar no mérito da matéria, nem vou fazê-lo, porque
tado Efraim Morais, ficou claro que maioria esmaga- não é o momento. O Deputado José Genoíno, muito
dora dos Parlamentares com assento nesta Casa tem sábio a respeito do Regimento Interno da Casa, for-
o sentimento de que esta matéria vá a voto. Já foi de- mulou questão de ordem com base no Capítulo V, que
batida por diversas vezes, não só neste plenário, mas trata do interstício, art. 150, parágrafo único. Só que
no Senado da República. É uma matéria que, apesar esse dispositivo não é aplicável a essa matéria, por-
de fazer alteração no texto constitucional, remete às que se trata do prazo comum de duas sessões, inters-
Câmaras Municipais de todo o País a decisão final so- tício de duas sessões. A matéria que está em pauta
bre a cobrança ou não da taxa. Então, gostaria de que está sujeita a disposições especiais, com interstício
V. Exas. pudessem contribuir para que nós, no mo- de cinco sessões. Felizmente ou infelizmente, não po-
mento de finalização do período legislativo, pudésse- demos usar esse argumento. Na verdade, há um im-
mos votar esta matéria. Sobre a mesa requerimento passe político no exame da matéria. Discute-se neste
com a unanimidade de assinaturas dos Líderes, o que momento a vontade de cada Parlamentar a respeito
não representa a unanimidade dos Parlamentares do mérito. Ninguém discute o interstício porque dese-
com assento nesta Casa, para que votássemos com jam apresentar uma proposta ao Relator e este quer
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usar esses cinco dias para adaptá-Ia ao seu relatório,
se aceita pela Comissão, para depois vir ao plenário.
Está-se discutindo o Regimento Interno sob o argu
mento de que é um absurdo se votar essa matéria,
porque dependendo de cada população ter próximo o
seu Vereador para defendê-Ia, vai onerar ou não o
seu Município já tão sofrido. Há o uso do Regimento,
mas por uma discussão de mérito. Só que o Regimen
to é isso que estáaí. Infelizmente ou felizmente, repito,
não há como se decidir, a não ser fazendo o apelo que
V. Exa fez aos dois Parlamentares que são contra o
mérito e não contra a condução da votação. Não pos
so acreditar que pensem que se está dando um golpe
com esta votação. É uma forma irresponsável, como
foi dito. A matéria já foi amplamente discutida e votada
tantas vezes; uma, inclusive por erros já assumidos.
Sr. Presidente, faço um apelo a V.Exa: uma vez que
todos os Líderes partidários assinaram o requerimen
to que está sobre a mesa, não adianta ficarmos dis
cutindo dez, vinte horas, um assunto que é muito cla
ro, que depende da vontade ou não da unanimidade
dos Parlamentares. Suspenda a sessão por 2 minutos
e peça aos Líderes dos partidos que assinaram e aos
Parlamentares dos partidos que são contrários que
apontem o porquê de o partido ser favorável àquela
matéria e o porquê de o partido achar importante
essa matéria. Se todos os Parlamentares concorda
rem, poderemos votar, daqui a 2 minutos, com tran
qüi�idade;caso contrário, vamos ficar aqui horas e ho
ras discutindo um assunto sobre o qual o Regimento
é muito claro. A decisão de V Exa também foi clara. E,
obviamente, os 400 Deputados que aguardam a vota
ção dessa matéria irão ficar cansados com tanta dis
cussão. Apelo, mais uma vez para que V. Exa conver
se com os Líderes partidários dos dois partidos, a fim
de que se decida, imediatamente, a matéria. Muito
obrigado.

O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero me
pronunciar, com muita propriedade, em razão de ter
sido um dos Líderes que assinaram esse requerimen
to. Temos de deixar claro que todas vezes em que o
interstício foi quebrado, o fato aconteceu por unanimi
dade, não só de Líderes, mas de todos os Deputados.
Isso é real. O que está acontecendo não é discussão
regimental, o Regimento é claro, mas tenta-se uma
argumentação política. Os Deputados Jair Bolsonaro
e Luiza Erundina não estão discutindo se está certo
votar com uma, duas ou cinco sessões, e se, de outra
vez, foi feito assim ou não, porque o Regimento é mui
to claro. Fui o primeiro Líder a discordar dessa vota
ção, mas me rendi aos apelos políticos dos próprios

Municípios. Eu não aceitava que tentassem me con
vencer de algo de que não se convence. A discussão
não está em torno da questão de o Regimento Interno
permitir ou não, ele é muito claro. Temos vários exem
plos em que o Regimento foi deixado de lado por una
nimidade do Plenário. Digo isso porque não concordo
com o fato de que, como Líder, eu tenha opinião da
qual meu liderado não possa discordar. Isso existe no
quartel, não no Parlamento. Deputados Jair Bolsona
ro e Luiza Erundina, VExas. estão certos - a interpre
tação que fazem é corretíssima - e, se VExas. não se
dobrarem, a votação poderá ocorrer, mas ser questio
nada. O que se faz agora é um apelo político ao cora
ção de VExas, uma vez que a matéria vai ser votada
de qualquer forma em abril ou março - não tenham
dúvida disso - , visto que o Plenário das duas Casas
já se posicionou. Respeitosamente, Deputada Luiza
Erundina, V. Exa está interpretando corretamente o
Regimento. Entretanto, o que se tenta, já que a Legis
latura está terminando, é amolecer um pouco o cora
ção de V. Exa Temos de ter consciência de que o Ple
nário está se dobrando a uma argumentação política
e não regimental. Discutir quem está certo e quem
está errado não vai dar em nada, porque, enquanto se
discute, os Deputados estão indo embora, e precisa
mos de votos. O apelo a V.Exas. é político e não regi
mental. Deputada Luiza Erundina, V. Exa, como
ex-Prefeita, sabe das deficiências e necessidades
dos Municípios e como a aprovação da matéria será
importante. Na minha terra, Coluna, que tem 6 mil ha
bitantes, o Prefeito deve estar assistindo à sessão e
torcendo para que aprovemos logo a Tlp, que vai au
mentar a receita do Município. Então, embora sabe
dores de que ambos estão corretos, peço, do fundo
do coração, à Deputada Luiza Erundina e ao Deputa
do Jair Bolsonaro que se rendam e possamos votar a
matéria agora. Muito obrigado.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V
Exa a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, há exatamente uma semana, fi
camos no plenário desta Casa até às 3h15min da ma
nhã. (Muito bem.) Naquela oportunidade não houve
inversão de pauta, não foi priorizada a discussão que
dizia respeito aos Municípios. Os Parlamentares, em
suas bases, declaram ser municipalistas e que, por
esse motivo, apoiarão os interesses dos Municípios
no Congresso Nacional. Naquela madrugada, vota
ram-se todas as matérias de interesse dos Governos
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Estaduais e Federal. Os Municípios foram deixados de uma implicação de ordem legal: elas já estão em
por último. Se tivéssemos obtido quorum naquela noi - recesso. Para se cobrar tributo, há que se obedecer
te, estaríamos votando hoje, com o interstício de cin- ao princípio da anualidade. Portanto, essa contribui-
co sessões, sem nenhuma dificuldade. Conhecendo ção não poderá ser cobrada no próximo exercício por-
as dificuldades, houve entendimento entre as Lide- que as Câmaras Municipais já estão em recesso e
ranças para se abrir mão de uma situação que não é não poderão apreciar a matéria este ano. Mantenho
nem será a primeira. Há precedentes. E o Deputado minha posição, junto com os companheiros de banca-
José Genoíno esgotou a matéria com competência e da, de não aceitar essa alteração do texto constitucio-
argumentação consistente. Sr. Presidente, preocu- nal que abrirá perigoso precedente. Não é verdade
pa-nos o fato de que amanhã vários Parlamentares que quando da apreciação da limitação de medida
estarão sendo diplomados nos Estados, o que pode provisória e da imunidade parlamentar o insterstício
provocar esvaziamento do plenário, além de correr- de cinco sessões foi garantido, assegurado e respei
mos o mesmo risco de não atingir o número necessá-
rio. Segundo argumento do Deputado Cabo Júlio, tado. Portanto, está firmada minha posição, visto ter
existe entendimento dos Líderes, conforme o acerta- compromisso com o povo que não quer mais um tribu-
do na quarta-feira passada. Todavia, se não houver to, que não suporta a grande carga de tributos.
acordo das bancadas ou do Plenário, a Mesa tem a O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Por se
prerrogativa de encaminhar a matéria à Comissão de tratar de matéria constitucional, já foi exaustivamente
Constituição e Justiça para ser votada. Tal medida debatida pelos Plenários da Câmara dos Deputados
evitará prejuízo mais uma vez aos Prefeitos e às lide- e do Senado Federal e votada na tarde de hoje vota-
ranças do interior no que concerne à decisão que ção. Esta Presidência, ao reabrir os trabalhos desta
aguardam há muito tempo. Sr. Presidente, pedimos a sessão extraordinária, recebeu um requerimento que
V. Exa a votação da matéria, respeitando-se posições teve apoio unânime dos Líderes da Casa. Após ouvir
contrárias, e o encaminhamento à Comissão de todos os Parlamentares e, principalmente, os Líderes,
Constituição e Justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente. entende que essa matéria tem particularidade muito
(Palmas.) grande. Visto que as outras matérias em que se bus-

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, cou unanimidade da Casa não estavam sendo nova-
peço a palavra pela ordem. mente debatidas, que na primeira votação não houve

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Conce- qualquer alteração do texto aprovado pela Câmara
do a palavra à nobre Deputada Luiza Erundina. dos Deputados, que o encaminhamento feito pelo De-

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. putado José Genoíno foi no sentido de que o interstí-
Pela ordem. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presiden- cio é para haver entre a primeira e a segunda votação
te, Sras. e Srs. Deputados, não posso atender ao ape- outro debate sobre a matéria, principalmente sobre
lo emocionante do Deputado Cabo Júlio, uma vez que aquilo que foi mudado, que houve o apoio das Lide-
a lei é para ser cumprida. Se estivermos a depender ranças, esta Mesa recebe, principalmente sintetizado
da interpretação de texto legal, regimental ou consti- na questão de ordem do Deputado José Genoíno,
tucional ou das circunstâncias, que garantia teremos respaldada pelas palavras do Deputado Professor Lu-
do respeito à lei, do respeito ao direito? O Secretá- izinho, do seu partido, a questão de ordem de S.Exa.
rio-Geral da Mesa, Dr. Mozart, sabe muito bem que e vai colocar em votação o requerimento. As questões
não adianta o apoio de todos os Líderes se um único de ordem rejeitadas pela Mesa poderão, caso seus
Parlamentar não concordar com a eliminação desse autores desejarem, ser remetidas à Comissão de
dispositivo regimental. Não apenas eu discordo, mas Constituição e Justiça e de Redação.
também outro Parlamentar ou partido - pelo menos O SR. JAIR BOLSONARO _ Sr. Presidente,
do meu partido estão aqui quatro Deputados-discor-

peço a palavra pela ordem.
da do fato de se eliminar essa exigência regimental.
Em relação ao apelo que o colega Cabo Júlio fez ao O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.
meu coração, informo S.Exa. que meu coração está Ex

a
a palavra.

sensibilizado pelos milhões de brasileiros que estão O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or-
assistindo a esta discussão pela TV Câmara e sabem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo
que não é correto aprovarmos essa matéria. A propó- art. 192, § 8°, do Regimento, o encaminhamento de
sito, não adianta apenas autorizarmos as Câmaras votação nos requerimentos, quando cabível, é limita-
Municipais a deliberarem sobre a matéria em virtude do ao signatário e a um orador contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - A este z~ndo q~e ,nós todos. somos g~ardi?es .da Co~stit~i-

tipo de requerimento não cabe encaminhamento de ça~.AqUl nos a resp.eltamos. Nao eXiste Inconstltucl~-

votação, pois é dirigido à Mesa. A decisão já está to- nalldade no procedimento ora adotado.. ~elo contra-
mada, rio, estamos tra~alhando com ~ma malo.f1~ e~trem~-

O SR PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Em dis- mente ampla. Nao chegou a 107'0 a oposlçao a ~ate-

- . gundo turno a Proposta de Emenda à ria na votação anterior. V. Exa entende a pluralidadecussao, em se , d d' t' N-
C t't' - o 559-A de 2002 que acrescenta o art. da formação dos Parlamentos o mun o In elro. aoons I U1çao n " . d' d" I do
149-A à Constituição Federal, instituindo contribuição ha, no meu enten Imento, acor o ~a~or posslve .
para custeio do serviço de iluminação pública nos Mu- que obtermos 90% d~s votos favor~vel~ a umadmafte-

. . . D' t't F de I (Pausa) ria num Parlamento tao complexo, tao dlspar e e or-n1ClpIOS e no IS n o e ra . . , . - b 'I' O
O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Não haven- mações partldána.s tao ampl~s.c.o~o o rasl elro.

. . d I d d' - Brasil é plural. O sistema partldano e plural. Todos se
do oradores Inscntos, ec aro encerra a a IscussaO. _ manifestaram. Há unanimidade dos partidos e diver-

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) -yotaça? gência de Parlamentares que não chegam a 10% do
em segundo turno da Proposta de Emenda a Constl- número total de membros desta Casa. Esta matéria é
tuição n° 555-A, de 2002, ressalvados o~ destaques, submetida à quarta votação, em treze meses, na Câ-

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a mara dos Deputados. Considerando as votações fei-
palavra pela ordem. tas no Senado Federal, esta é a oitava votação desta

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem matéria. Ela é amplamente conhecida. A Nação brasi-
V. Exa a palavra. leira sabe disso. Não se preocupe, Deputado Robson

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem. Tuma. Estamos aqui para defender a Constituição, o
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou muito Estado democrático e o de direito como fizemos a
preocupado, Todos os oradores que estiveram defen- vida toda, e a grande maioria dos Parlamentares está
dendo a votação desta matéria agora chegaram à solidária com V. Exa Não se criará precedente algum.
mesma conclusão: tanto o Deputado Jair Bolsonaro A matéria é ímpar. Este é um caso ímpar. No meu mo-
quanto a Deputada Luiza Erundina tinham direitos re- desto entendimento, não precisaríamos sequer votar
gimentais. Se não fosse um acordo político feito por a matéria, pois ela já foi votada pela Câmara. Se hou-
unanimidade, não haveria essa votação. Várias vezes, vesse entendimento maior, a Câmara dispensaria as
meu colega de São Paulo, o Deputado Arnaldo Faria duas votações. A matéria foi aprovada por maioria es-
de Sá, não aceitou o acordo e, por isso, não foram rea- magadora, em dezembro do ano passado, na Câmara
lizadas as votações. Algumas exigiam quorum qualifi- dos Deputados. No Senado Federal, pela ausência de
cado. Quando havia unanimidade, tudo bem; quando Parlamentares no final do ano, faltaram apenas três
algum Parlamentar não concordava, não se fazia as votos para o quorum qualificado. Então, a matéria é
votações. Sr. Presidente, estou preocupado com o fato ampla e novamente decidida. Não tenho dúvida dos
de amanhã um membro da Mesa ou um Parlamentar objetivos a serem alcançados aqui. Agora, não ve-
que assuma a Presidência da sessão colocar em vota- nham com a conversa demagógica de querer defen-
ção determinada matéria que não tenha tantos Parla- der a população. Demagogia não! Não posso aceitar
mentares a favor baseados nos mesmos argumentos certas palavras de Parlamentares que, demagogica-
utilizados para essa votação. Formulo essa questão de mente, dizem que a medida vai afetar e afligir a popu-
ordem com o objetivo de impedir que qualquer Parla- lação. Estamos defendendo a segurança da popula-
mentar que estiver presidindo a s~ssão ,da Cârnar~ ção brasileira. Esse é o dever que cada um tem. A ma-
dos Deputados suspenda sem ouvir os Lideres partl- téria será votada pelos Municípios brasileiros. Cada
dários e os próprios Deputados o interstício de matéri- Câmara de Vereador deve ter o respeito constitucio-
as com tramitações especiais ou normais valendo-se nal pelo municipalismo. Quem já foi Prefeito tem a
da decisão de V. Exa Muito obrigado. obrigação de respeitar o Município, a sua Câmara de

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente, Vereadores. Pode ser que alguns não tenham sido
peço a palavra pela ordem. Prefeito, mas quem o foi tem a obrigação de respeitar

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V. o princípio da democracia, do ente federado, que está
Ex

a
a palavra. no Texto Constitucional a partir de 1988. O Município

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pela é ente federado, possui Câmara de Vereadores, vida
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de- e legislação. A matéria é um princípio, um enunciado.
sejo tranqülizar o nobre Deputado Robson Tuma, di- Querem segui-Ia, sigam-na. A Câmara de Vereador
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que não queira seguir a orientação do texto constituci
onal, ficará sem a legislação local. Não aceito. Refuto
a tese de que se está defendendo interesse de mi
1hões' sozinho. O que é isso? A grande maioria dos
Parlamentares defende a medida porque ela é justa,
de interesse social. Se não querem cobrar dos pobres
- recomendo que os Prefeitos não cobrem das popu
lações pobres - que as Câmaras de Vereadores não
cobrem. Mas fazer demagogia! Dar iluminação públi
ca para os ricos, no centro das cidades onde se gasta
mais? Não, tem que cobrar! Esta é a minha tese e a
minha posição. Vamos trabalhar juntos para fazer as
mudanças necessárias, porque não estamos criando
imposto, mas mudando taxa por contribuição. É uma
mera contribuição, mera mudança para atender à de
cisão do Supremo Tribunal Federal.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Barbosa Neto) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente quero dizer que não entrei com a questão de
ordem, por que considero o mérito da matéria impor
tante. Só estamos dando possibilidade de as Câma
ras Municipais discutirem o assunto. É claro que elas
não devem cobrar essa taxa dos residentes do bairros
pobres. Elas vão decidir de quem cobrarão a Taxa de
Iluminação Pública. Obviamente, cada uma discutirá
seus problemas sociais e a população estará acom
panhando. Essa é uma emenda importante porque já
foi aprovada no Senado Federal a emenda do Sena
dor Romeu Tuma que dá poder de polícia às Guardas
Municipais. Os Prefeitos precisam de uma cidade ilu
minada. Esperamos que a Guarda Municipal fortaleci
da possa dar maior tranqüilidade à população. A
questão de ordem que fiz a V. Exa é de mérito regi
mental. Continuo muito preocupado com a possibili
dade de o Supremo Tribunal Federal nos mandar re
petir a votação. Sr. Presidente, quero fazer um apelo,
e diz respeito ao que o Cabo Júlio acabou de fazer.
Fui Relator do Projeto de Lei Complementar na 275-A.
Houve inversão de pauta. Já que estamos votando
esta matéria, apelo a todos os Parlamentares que vo
tem o Projeto de Lei na 275, que trata da aposentado
ria do policial, dos problemas por que passa o profis
sional que trabalha nas ruas, que sofre todo tipo de di
ficuldade para lutar contra os bandidos e defender a
sociedade. Apelo a V.Exas. que votem em homena
gem aos policiais brasileiros que têm enfrentado nas
ruas uma crescente luta armada contra o crime.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A Presi
dência anuncia o resultado: votaram "sim" 329; "não"
18; abstenção 4, total: 351 Srs. Deputados. A propos
ta foi aprovada. Fica dispensada a votação da reda
ção final.

Nos termos do inciso I do § 20 do art. 195 do Re
gimento Interno, a matéria vai à promulgação.

DESPACHO DO PRESIDENTE

Considerando que o Recurso na 258/02, da S~
Luíza Erundina, versa matéria idêntica à do Recurso
na 257/02, do Sr. Jair Bolsonaro, ambos apresentados
contra a mesma decisão, determino a apensação do
primeiro ao segundo, com fundamento nos arts. 139, I
e 143,11, b, todos do RICO.

Publique-se
Em 18-2-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Finda

a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Da
mos início, neste momento, à sessão solene em ho
menagem à Campanha da Fraternidade da CNBB,
cujo tema é Fraternidade e Pessoas Idosas.

Esta sessão foi requerida pelos nobres Deputa
dos Nelson Pellegrino, Maninha, Chico Alencar, Luiz
Couto, Patrus Ananias e Nilson Mourão, mas certa
mente centenas de outros Deputados gostariam de
subscrevê-Ia. Nesse sentido, peço aos nossos convi
dados que reconheçam, portanto, esta observação.

Convido para compor a Mesa o representante da
CNBB e Cardeal Arcebispo de Brasília, D. José Freire
Falcão; o Arcebispo Ordinário Militar do Brasil, D. Ge
raldo Ávila; o Secretário-Executivo do Conselho Nacio
nal de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC, Pro Ervino
Schmidt; e a Presidenta do Conselho Nacional dos Di
reitos do Idoso, Sra. Maria José Barroso. (Palmas.)

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino Na
cional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Sempre oportunas e pertinentes, as Campanhas da
Fraternidade, promovidas anualmente pela Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil, são objeto de tradi
cional homenagem no âmbito desta Casa. Nesta oca
sião, e mais uma vez, nosso gesto significa não ape
nas assinalar-lhes o mérito, mas, sobretudo, endos-
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sar e encarecer seus objetivos, fundamentais que são
para o aperfeiçoamento do indivíduo e de toda a soci
edade brasileira.

Atenta, como sempre, a questões capitais, a
CNBB optou este ano pela valorização pessoal e so
cial dos idosos, que hoje compõem uma parcela im
portante da população. Não obstante a longevidade
corresponda a um desejo e a um grande investimento
da humanidade, a terceira idade, logo que alcançada,
não é percebida como conquista, mas como perda, o
que origina um problema social de grande alcance.

São inúmeros os preconceitos que cercam os
idosos, mesmo em seu círculo familiar. Decorrentes
em parte de influência da mídia, que supervaloriza a
juventude, em parte do desconhecimento da realida
de do idoso, tais preconceitos expressam a total irres
ponsabilidade social em relação a essa faixa etária,
eximindo-nos a todos de dar-lhe voz e lugar.

É para corrigir esse vácuo, cuja permanência ig
nora e maltrata nossos idosos, que a CNBB propõe
uma reformulação do olhar sobre a velhice, desde o
ponto de vista estritamente pessoal, relativo ao
bem-estar, à auto-estima e à consciência dos direitos,
até um ponto de vista mais amplo, concernente à as
sistência devida pelo Estado e ao papel dos idosos
junto a suas comunidades.

Trata-se, em primeiro lugar, de valorizar a matu
ridade, a experiência e o conhecimento adquiridos, a
vivência acumulada, como verdadeiro patrimônio a
ser absorvido pelas famílias e pelos grupos sociais.
Trata-se de inserir os idosos na vida produtiva, respei
tando suas capacidades e favorecendo sua participa
ção no mercado de trabalho ou em atividades comu
nitárias. Trata-se, especialmente, de promover políti
cas públicas de atenção ao idoso, no sentido de fazer
valer seus direitos à saúde, à assistência social, aos
equipamentos urbanos específicos, ao atendimento
preferencial, dentre outros, de modo a reverter esse
cruel processo de exclusão.

Esse é o espírito predominante na Campanha
da CNBB. Configurando seu texto-base uma preciosa
avaliação da situação do idoso no Brasil, especial
mente do idoso pobre, deveria ser objeto de grande
atenção por parte das nossas autoridades constituí
das - e tenho certeza de que será -, em todos os ní
veis de Governo, como documento capaz de informar,
com sensibilidade e objetividade, uma reformulação
da política da terceira idade em vigor no País.

De nossa parte, em nome da Câmara dos Depu
tados, asseguramos a melhor disposição em secun
dar a Campanha, cujo alcance e pertinência, repeti
mos, fazem jus à tradição de fundamentais contribui-

ções da CNBB ao Brasil. Se o respeito e a valorização
da figura do idoso expressam, de um lado, a obser
vância dos valores cruciais do Evangelho, como a so
lidariedade e o amor ao próximo, manifestam, de ou
tro, um igualmente impreterível dever de cidadania e
democracia, atribuível ao Estado e a toda a socieda
de, cujo horizonte é a plenitude da dignidade da vida
humana no Brasil em todas as fases de sua evolução.

Encerro dizendo ao público presente que nossa
disposição, como solicitado por todas as organiza
ções, pelo Conselho Nacional, em particular pela
CNBB, é de enfrentar o debate sobre o Estatuto do
Idoso, que já está em nossa Casa há tempos, mas em
fase de votação, pois há alguns problemas a serem re
solvidos. Estamos crentes em que em breve esta Casa
poderá oferecer sua contribuição para que a socieda
de brasileira possa enfrentar o problema da terceira
idade de forma mais solidária e humana. O Estatuto,
certamente, será uma ferramenta. Nós, Deputados e
Deputadas, daremos a nossa, fazendo com que a
Campanha da Fraternidade tenha pelo menos resu~a

do prático, influenciando-nos a votar essa matéria.
Muito obrigado.
Um abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convido para fazer parte da Mesa D. Francisco Javier
Hernández, representante da Direção da CNBB, que
há pouco usou da palavra na cerimônia ocorrida no
Salão Verde. (Palmas.)

Recebi a seguinte mensagem do Ministro da
Saúde, na qual justifica sua ausência:

"Sr. Presidente da Câmara, Deputado
João Paulo, Sras. e Srs. Deputados, repre
sentantes da Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil, demais presentes a esta ses
são solene alusiva à Campanha da Frater
nidade,

Por motivo de viagem oficial à França,
estou impossibilitado de estar ao lado dos
senhores e senhoras nesse dia especial.

Gostaria de congratular-me com a
Mesa Diretora da Câmara e com a CNBB
pela iniciativa de homenagear os idosos do
País, que merecem nossa gratidão e respei
to e com quem ainda temos muito a apren
der.

A atenção aos idosos é prioridade nes
te Governo. O Ministério da Saúde está
comprometido em executar e apoiar ações
que tenham como objetivo a inclusão social
desse segmento. Exemplo disso é a Campa-
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nha Nacional de Vacinação dos Idosos, que, Surgida com a missão evangelizadora, a Cam-
entre os dias 12 e 30 de abril, pretende vaci- panha da Fraternidade objetivava debater a constitui-
nar contra a gripe pelo menos 10,5 milhões ção dogmática da Igreja. Diante do desafio da pobre-
de pessoas com 60 anos de idade ou mais. za e da urgência de transformação das estruturas so-

Estou certo de que a Campanha da ciais, porém, passou a trabalhar com os setores mar-
Fraternidade terá o poder de conscientizar a ginalizados e excluídos da sociedade brasileira.
população sobre a importância de se criar Depois de trazer à tona temas de altíssima rele-
um ambiente mais saudável e de oportuni- vância, como educação, justiça, paz, desemprego e
dades para nossos idosos. Da mesma for- povos indígenas, é com enorme satisfação que subo
ma, a solenidade hoje na Câmara. à tribuna para lançar nesta Casa a Campanha da Fra-

Saudações a todos e muito obrigado. ternidade de 2003: Fraternidade e Pessoas Idosas,
Humberto Costa cujo lema é Vida, dignidade e esperança.
Ministro de Estado da Saúde". (Pal- Já era tempo de voltarmos nossas atenções, no

mas.) âmbito dos três Poderes, àqueles a quem devemos a

Registro também a presença do Dr. Mário Ma- vida e que merecem todo respeito, mesmo que hoje
mede, representando o Secretário Especial dos Direi- só representem 9% de nossa Nação.
tos Humanos, Deputado Nilmário Miranda. Com o progresso da Medicina e o avanço tecno-

Obrigado, Mário. lógico, a sociedade moderna ampliou sua expectativa

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ de vida e passou a ter que lidar com as conseqüênci-
Com a palavra a Deputada Maninha, autora da propo- as inevitáveis dessa longevidade. O brasileiro, por
sição. exemplo, que há poucas décadas convivia com uma

A SRA. MANINHA (PT _ DF. Pronuncia o se- média de idade de até 40 anos, hoje espera viver no
mínimo 70.

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, membros da Mesa, quero fazer uma saudação A tendência é de que, num futuro próximo, o nú-
ao Grupo Se Liga, Galera (palmas), jovens e idosos mero de pessoas mais velhas seja equivalente ao de
que se apresentaram no hall do nosso plenário, e jovens. As previsões são de que teremos 34 milhões
também aos idosos da automassagem do Centro de de idosos no Brasil, em 2025.
Saúde n° 7, de Brasília, que acompanhamos durante Os números impressionam. Porém, mais assus-
todo seu percurso. (Palmas.) tador é a realidade de que 15% dos brasileiros com

Sr. Presidente, quero fazer uma saudação espe- mais de 60 anos sofrem da mazela da depressão, do-
cial ao companheiro Deputado Geraldo Magela, que ença adquirida pelo preconceito sentido nas ruas, nas
se encontra em nosso plenário. (Palmas.) Não sei se filas, no trabalho e principalmente pelo desprezo da
todos sabem, mas foi ele quem iniciou nesta Casa a família, que, já adulta, repleta de compromissos, ge-
prática da comemoração do lançamento da Campa- ralmente não tem paciência para os cuidados e aten-
nha da Fraternidade. Portanto, companheiro Magela, ção necessários aos mais velhos.
nossa homenagem pela sua presença e pela adoção Diante dessa realidade, governo, sociedade e
dessa prática que continuaremos como Deputados. famílias precisam promover ampla conscientização e
Tenho certeza de que, quando se tornar Governador priorizar a instalação de políticas de reeducação soci-
do Distrito Federal, essa comemoração será maior. ai em relação aos idosos. É fundamental que se criem
(Palmas.) mecanismos para uma saudável convivência com a

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Igreja velhice, garantindo a dignidade como bem legitima-
Católica brasileira tem uma história de participação mente reconhecido a qualquer ser humano e o respe-
política significativa. Há muitas décadas, deixou sua ito aos seus direitos não como algo próprio de minoria
postura de prometer o paraíso após a morte para aju- a ser protegida, mas como verdadeira regra de conví-
dar a população mais carente a conquistar uma vida vio entre gerações.
menos indigna aqui mesmo na Terra. Sr. Presidente, no que diz respeito à responsa-

A Campanha da Fraternidade, há 39 anos, tem bilidade do Poder Legislativo, é necessária a urgente
sido um dos meios pelos quais a Igreja desenvolve o aprovação do Estatuto do Idoso, projeto de lei de au-
trabalho de conscientização para a cidadania, concla- toria do ex-Deputado, hoje Vice-Presidente do Sena-
mando a participação da sociedade em questões re- do Federal, Paulo Paim, que tramita nesta Casa des-
levantes que necessitam atenção especial. de 1997 e se encontra em pauta para votação. (Pal-
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mas.) Após passar por Comissão Especial, a propos
ta aguarda apreciação deste Plenário.

Hoje, os brasileiros com mais de 60 anos desfru
tam alguns direitos especiais: acesso gratuito ao
transporte público convencional e atendimento rápido
em bancos e repartições.

No âmbito do Distrito Federal, por exemplo, os
idosos, quando proprietários e condutores de veícu
los, têm direito a 5% das vagas privilegiadas em esta
cionamento, mas é preciso ampliar essa rede de pro
teção e reinserção dos mais velhos com políticas fis
calizadoras e mecanismos de implementação dos di
reitos adquiridos.

O Estatuto do Idoso prevê, dentre outras provi
dências, instalação do Conselho Nacional do Idoso;
regulamentação do funcionamento das entidades asi
lares, com punições a possíveis irregularidades verifi
cadas; fornecimento gratuito de vacinas e remédios;
além de atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios públicos. Propõe também o desconto de
50% no preço de passagens interestaduais e na en
trada de eventos culturais.

E o mais importante: a redação final da proposta
não só tipifica como crime o preconceito contra o ido
so, mas também estabelece legitimidade a ações cri
minais apresentadas pelo Ministério Público, sem ne
cessidade de representação da vítima, para os casos
de furtos ou apropriações indébitas, por exemplo, co
metidos contra os maiores de 60 anos.

O principal empecilho à aprovação do Estatuto
do Idoso na Câmara está no impacto financeiro da pro
posta de reajuste das aposentadorias e pensões, in
cluída na redação final. Pelo projeto, as aposentadori
as das pessoas com mais de 60 anos serão igualadas
ao valor do último salário recebido pelo trabalhador.
Essa proposta estabelece como meta de reajuste das
aposentadorias o aumento do salário mínimo e o dia 10

de maio como data-base dos aposentados.
Sei que é da vontade e do interesse do Presi

dente João Paulo a rápida apreciação dessa propos
ta, após articulação com as bases sobre esse impac
to nos cofres públicos. Quero deixar claro, diante dos
colegas Parlamentares e dos representantes dos ido
sos presentes, que a negociação iniciada por Paulo
Paim ganha meu integral apoio e do nosso partido
nesta Casa.

Não podemos mais perder tempo. Os idosos do
nosso País precisam urgentemente desfrutar essas e
outras mudanças. São alterações de comportamento
e mentalidade das gerações mais jovens que também

possibilitarão vida digna, justa e feliz aos que tanto já
fizeram pelo Brasil.

Victor Hugo, o grande poeta francês, foi sábio
quando disse que '~ velhice nem é a idade do ouro
nem são os anos de chumbo. Se no olhar dos jovens
se vê a chama, no olhar dos velhos se vê a luz".

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu

ero registrar a presença da Sra. Maria da Penha Silva
Franco, representando a Ministra da Assistência e
Promoção Social, Benedita da Silva. Obrigado pela
presença.

Antes de passar a palavra ao Deputado Nilson
Mourão, que falará em nome do PT e dividirá seu tem
po com o Deputado Chico Alencar, gostaria de cha
mar o Deputado Vicentinho para assumir a presidên
cia dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Nilson Mourão, pelo PT.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, D. José Freire Falcão, D. Francisco Javier Her
nández, Pro Ervino Schmidt, D. Ávila, Sra. Maria José
Barroso, representante dos idosos, minhas compa
nheiras e companheiros, a Campanha da Fraternida
de deste ano convida todos os homens e mulheres de
boa vontade a fazer um exame de consciência sobre
os valores que defendemos.

Como ocorre todos os anos na Quaresma, pe
ríodo que tem início na Quarta-Feira de Cinzas, a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB
lançou a Campanha da Fraternidade para 2003.

Em 1964, foi realizada a primeira Campanha da
Fraternidade, cujo tema era Igreja em Renovação e o
lema Lembre-se: você também é Igreja. De 1964 até
hoje, as diversas Campanhas da Fraternidade têm
sido uma atividade ampla de evangelização, para aju
dar os cristãos e as pessoas de boa vontade a viver a
fraternidade em compromissos concretos no proces
so de transformação da sociedade, a partir de um pro
blema específico, que exige a participação de todos
em sua solução. Ao longo dos anos, a Campanha da
Fraternidade se revelou grande instrumento para de
senvolver o espírito quaresmal de conversão, renova
ção interior e ação comunitária, como a verdadeira
penitência que Deus quer de nós em preparação da
Páscoa. Ao lançar a cada ano a Campanha, os bispos
brasileiros querem oferecer aos fiéis de todas as dio
ceses do País um momento de conversão, de prática
de gestos concretos de fraternidade, de exercício de
pastoral de conjunto em prol da transformação de si-
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tuações injustas e não cristãs. É também um precioso
meio para a evangelização do tempo quaresmal, reto
mando a pregação dos profetas confirmada por Cris
to, segundo a qual a verdadeira penitência que agra
da a Deus é repartir o pão com quem tem fome, dar de
vestir ao maltrapilho, libertar os oprimidos, promover
a todos.

A Campanha da Fraternidade tornou-se especi
al manifestação de evangelização libertadora, provo
cando, ao mesmo tempo, a renovação da vida da
Igreja e a transformação da sociedade, a partir de
problemas específicos, tratados à luz do projeto de
Deus.

A intenção da Igreja é aproveitar o momento
propício para a reflexão, a penitência e a conversão,
próprios do período quaresmal, para:

a) despertar o espírito comunitário e cristão no
povo de Deus, comprometendo, em particular, os cris
tãos na busca do bem comum;

b) educar para a vida em fraternidade, a partir
da justiça e do amor, exigência central do Evangelho;

c) renovar a consciência da responsabilidade de
todos pela ação da Igreja na evangelização, na pro
moção humana, em vista de uma sociedade justa e
solidária.

Os temas das Campanhas sempre refletiram o
momento da vida da Igreja e o contexto histórico em
que estava inserida sua atuação na sociedade. Ao
longo desses quase quarenta anos de Campanha da
Fraternidade, podemos destacar três fases. Em 1964,
os bispos do mundo inteiro estavam reunidos em
Roma para o Concílio Vaticano 11. Era o momento em
que a Igreja se abria para o mundo. Esse fato repercu
tiu nos temas colocados para debate na primeira fase,
que vai de 1964 a 1972. Nessa fase, a preocupação
central das Campanhas foi com a renovação interna
da Igreja.

Inicialmente os temas contemplaram mais a
vida interna da Igreja. Nos anos seguintes, a cons
ciência sempre maior da realidade socioeconômi
co-política, marcada pela injustiça, pela exclusão, por
índices sempre mais altos de miséria, foi determinan
te para a escolha de temas com aspectos desta reali
dade em que a fraternidade está ferida e cujo restabe
lecimento é compromisso urgente da fé. Dessa forma,
os temas da segunda fase, que vai de 1973 a 1984,
são influenciados pelas Conferências de Medellín e
Puebla. Nesse período, a Igreja brasileira, acompa
nhando a caminhada da Igreja latino-americana,
abre-se sempre mais para a realidade social do povo,
denunciando o pecado social e promovendo a justiça.

É o momento do despertar dos cristãos para a vivên
cia da fé encarnada na realidade.

A Igreja vive o período de maior vigor da teolo
gia da libertação, da organização das Comunidades
Eclesiais de Base e dos movimentos sociais. A prime
ira das Conferências Gerais do Episcopado Lati
no-Americano após o período conciliar, em Medellín,
em 1968, foi convocada para a implementação do
Concílio no continente. A reflexão sobre a realidade
latino-americana levou a Igreja a enfrentar o desafio
da pobreza e da urgente presença transformadora
nas estruturas sociais.

A Conferência de Puebla, dez anos depois, em
1979, acentuou ainda mais a dimensão social da fé e
da vivência cristã, a fim de se superar a situação de
marginalização, opressão e exclusão a que foi sub
metida a maioria do povo, criando comunhão e parti
cipação.

Na terceira fase, a partir de 1985, a Igreja pro
põe temas que se voltam para situações existenciais
do povo brasileiro. Problemas como fome, terra, o me
nor, negro, a mulher, juventude, moradia, o trabalho e
a participação política dos cristãos são destaques
nesse período.

Este ano, a CNBB escolheu para o debate os
problemas enfrentados pelos idosos. Com o tema
Fraternidade e Pessoas Idosas e o lema Vida, digni
dade e esperança, a Igreja quer despertar a atenção
da sociedade e dos Poderes constituídos, motivando
todas as pessoas para que, iluminadas pelos valores
evangélicos, sejam construtoras de novos relaciona
mentos e novas estruturas, que assegurem valoriza
ção integral às pessoas idosas e respeito aos seus di
reitos, a fim de que a velhice seja marcada pela vida,
pela dignidade e pela esperança.

A Campanha da Fraternidade deste ano faz o
conv~e a todos os homens e mulheres de boa vontade a
um exame de consciência sobre os valores que defen
demos. O verdadeiro culto ao corpo que há hoje, com a
valorização da beleza física, a busca da eterna juventu
de e o temor de envelhecer, denuncia nossos medos e
revela nossos prece~os com essa fase da vida.

Esclarece o texto-base da Campanha da Frater
nidade:

"Basta observarmos a multiplicação
das academias de ginástica, cirurgias plásti
cas, o crescimento extraordinário da indús
tria de cosméticos e drogas que prometem
milagres. Tudo isso se constitui num de
monstrativo claro da dificuldade do homem
moderno de conviver com o envelhecimento
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do corpo. Não encontramos valores na velhi
ce que nos façam viver felizes. Preferimos
acreditar que a velhice feliz consiste em pa
recer jovem, desconhecendo os valores e as
vantagens da velhice".

o texto-base aponta algumas das discrimina
ções mais comuns enfrentadas pelos idosos, que
acabam amedrontando pessoas de qualquer idade,
deixando o idoso acuado diante da chegada da terce
ira idade e criando verdadeira síndrome da velhice
para os mais jovens. A Campanha quer ser uma con
tribuição para nos libertar de alguns m~os e precon
ceitos que precisam ser desfeitos, entre eles, o que
prega que a inteligência diminui com a idade. Não di
minui. Basta ver a quantidade de pessoas acima de
60, 70 e até 80 anos que dão relevante contribuição
intelectual, artística, empresarial, social e religiosa à
sociedade.

Outro preconceito bastante difundido é de que o
idoso está mais perto da morte. Trata-se de afirmação
equivocada, tendo em vista o ritmo da vida moderna;
o estresse, causador de inúmeras doenças e que
atinge até as crianças; a falta de segurança, subme
tendo muitas cidades brasileiras à verdadeira guerra
urbana; as doenças contagiosas; os acidentes de
trânsitos e tantos outros motivos que não garantem
vida longa a ninguém.

Outros mitos destacados no texto-base da Cam
panha pregam que o idoso perde a capacidade de
aprender as coisas. Isso não passa de uma tentativa
de colocar as pessoas de idade definitivamente no
banco de reservas, num mundo de alta tecnologia e
milhares de informações a cada dia.

Tentativa de humilhação pública preconiza que
o idoso perde a capacidade sexual. Outra divulga que
o idoso só deve conviver com idoso. Com isso, conde
na a velhice ao isolamento. Uma terceira apregoa que
velhice é doença, esquecendo que a doença pode
atingir qualquer idade; uma quarta afirma que idoso
não tem futuro ou que o aposentado é mantido pelo
Governo, como se a contribuição de anos de trabalho
ao País não valesse nada. São preconceitos arraiga
dos na cultura brasileira e que precisam ser mudados
para garantir cidadania à terceira idade, recuperar-lhe
a auto-estima e preparar as pessoas para receber a
velhice como o período mais prazeroso da vida.

A Campanha chama a atenção para o mito que
alimentamos ainda hoje de que o Brasil é um país jo
vem. Fomos um país de maioria jovem há trinta anos.
Hoje o Brasil acompanha a tendência mundial de en
velhecimento da população. A qualidade de vida, o

avanço da Medicina e dos medicamentos, a consci
entização das pessoas para a higiene e os cuidados
com a saúde garantiram a longevidade dos brasilei
ros. Entre 1991 e 2000, o contigente de pessoas com
mais de 60 anos subiu de 10,7 para 14,5 milhões, um
em cada dezesseis habitantes, registrando aumento
de 35,5% em apenas uma década. Segundo pesqui
sa do IBGE, esse número representa 8,7% da popu
lação brasileira. Nos países do Primeiro Mundo, a po
pulação de idosos eqüivale a cerca de 15%. A expec
tativa de vida média atual do brasileiro é de 67 anos e
8 meses, sendo maior para as mulheres (71 anos e 7
meses), quando comparada com os homens (64 anos
e 1 mês). Estimativas apontam para um aumento sig
nificativo de idosos nos próximos anos, chegando a
dobrar o número, no ano de 2020, para aproximada
mente 27 milhões.

Portanto, é necessário que o Poder Público pre
pare-se para garantir cidadania a essa população,
com saúde gratuita e de boa qualidade; aposentado
ria digna que não os condene à mendicância ou os
obrigue a continuar trabalhando por toda a vida como
forma de complementar a renda familiar; centros de
convivência, onde os idosos se encontrem e parti
lhem suas experiências e alegrias; criação e manu
tenção de asilos e universidade aberta à terceira ida
de. Estas são algumas iniciativas previstas no Plano
de Ação Governamental para o Desenvolvimento da
Política Nacional do Idoso, capaz de oferecer qualida
de de vida cada vez melhor aos idosos.

No que diz respeito a essa questão, a Casa
pode dar grande contribuição para o envelhecimento
seguro e feliz dos brasileiros, aprovando o Estatuto do
Idoso, que em breve deverá ser apreciado neste ple
nário. O Estatuto tipifica os crimes e define punições
para os que desrespeitam os direitos do idoso. Pelo
projeto, a política de atendimento ao idoso (saúde, ali
mentação, cultura, esporte, lazer, direito ao trabalho,
à cidadania, à liberdade, à dignidade) será feita de
maneira integrada por um conjunto de ações gover
namentais e não-governamentais, da União, dos
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que o
Estatuto do Idoso exercerá papel tão importante para
a terceira idade quanto exerce hoje o Estatuto da Cri
ança e do Adolescente para os menores. É nossa res
ponsabilidade aprovar com a máxima urgência esse
instrumento de defesa dos direitos, da dignidade e ci
dadania das pessoas idosas. Em relação a esses di
reitos, a Campanha da Fraternidade deste ano apre
senta-se de forma profética ao denunciar o abando
no, pelo Poder Público, de milhões de brasileiros que
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têm 60, 70 e 80 anos, que vivem humilhados e na mi
séria, situações estas incompatíveis com o projeto de
Deus, autor da vida. Aliás, o que vemos na Sagrada
Escritura é que Ele lançou mão do fraco para vencer o
forte. Assim, preferiu contar com pessoas idosas para
missões de importância capital na história da salva
ção. Abraão, Sara, Moisés, Ana, Isabel, Simeão são
exemplos disso. Este é o momento propício que o ca
lendário litúrgico da Igreja Católica nos oferece para
mudanças de rumo em nossas vidas e em nossa atu
ação na sociedade. O momento político que vivemos
no Brasil favorece essas mudanças.

Portanto, aproveitemos a oportunidade e faça
mos as mudanças para construir um País que acabe
com as exclusões e acolha a todos: pobres e ricos,
brancos, negros e índios, crianças, jovens, adultos e
velhos. Esse é o país da nossa esperança.

Sr. Presidente, em nome da bancada do Partido
dos Trabalhadores, manifesto solidariedade a todas as
pessoas que estão nessa etapa da vida, que tanto luta
ram e tanto nos ensinaram, que percorreram uma longa
estrada e muito têm a ensinar às novas gerações.

Tenho em mente minha querida mãe, que já
conta mais de 70 anos. Ela me deu seu exemplo de
vida como cristã, mãe e amiga.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Nilson Mou
rão, o Sr. João Paulo Cunha, Presidente, de
ixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Vicentinho, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Bom dia a
todos os amigos, às autoridades religiosas, aos ir
mãos e irmãs em Cristo.

Com a palavra o nobre Deputado Chico Alencar,
que falará pelo PT.

O SR. CHiCO ALENCAR (PT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ilustres prelados que re
presentam a Igreja Peregrina do Brasil, muito me
emociona pronunciar-me nesta sessão solene, por
que, com o correr dos anos - falta pouco para que eu
chegue à chamada terceira idade, que prefiro chamar
de melhor idade -, fui aprendendo que a sociedade
que não cuida com toda a atenção e carinho de suas
crianças e que não respeita nem considera seus ido
sos é uma sociedade condenada ao fracasso e vai
morrer vítima da sua própria violência e desrespeito.

Nesse sentido, a Campanha da Fraternidade do
ano de 2003, que a CNBB impulsiona, é profética de
alerta quanto à necessidade dessa nova consciência.

A sociedade capitalista-consumista é a socieda
de das coisas, do efêmero, do objeto. Muitos de nós
viveram um tempo em que o símbolo de uma boa ci
dade - e o Deputado Vicentinho sempre repete isso
era a praça central com sua igreja. Hoje, nos tempos
do consumismo e da "hamburguerização" da cultura,
a cidade que não tem um McDonald's parece não ser
digna.

Ao assumirmos a campanha da CNBB, nós, do
Legislativo, estamos nos unindo a todos aqueles que
consideram que a vida é digna em todas as suas eta
pas. Afirmamos que um país não envelhece mas reju
venesce.

Ouço com prazer a nobre Deputada Luci Choi
nacki.

A Sra. Luci Choinacki - Todos nós que esta
mos nesta caminhada nos sentimos muito dignifica
dos pela Campanha da Fraternidade da CNBB, que
trata de assunto tão importante. Felizes dos que che
gam à velhice. Com relação a este assunto, temos vá
rias propostas nesta Casa. Além do Estatuto do Ido
so, temos um projeto para criar aposentadoria para as
mulheres que não conseguem comprovar sua renda,
a fim de que cheguem aos sessenta anos e tenham
direito a ela. Não para que comprem apenas remédi
os. Os fabricantes de remédio se antecipam e já pre
param um kit de remédios para que os aposentados
gastem seu dinheiro com medicamentos. O Governo
é que deve dar esse atendimento. Os aposentados
têm direito de viver bem em retribuição ao que deram
ao País e aos seus filhos; devem ter dignidade para
poder passear, comprar roupa e refeições de melhor
qualidade. Eles têm o direito de viver melhor na sua
casa, na sua família e precisam ser respeitados. Por
isso, é muito importante olharmos para o presente,
olharmos com carinho para as pessoas, não só atra
vés do discurso político, mas na prática, por meio de
políticas públicas voltadas para os idosos.(Palmas.)

O SR. CHICO ALENCAR - Ouço, com prazer,
o nobre Deputado Adão Pretto.

O Sr. Adão Pretto - Quero cumprimentar V. Exa

pelo brilhante discurso, cumprimentar o Presidente,
os bispos e pastores que fazem parte da Mesa. Cum
primento a CNBB por esse tema fantástico da Cam
panha da Fraternidade deste ano. Aliás, nossa Igreja
sempre está na linha de frente. Despertamos para a
política na Igreja. Fomos Ministros da Eucaristia, e
nos cursos de reciclagem aprendemos que, se ama
mos Cristo, temos que agir como ele. Cristo não ficou
rezando só o pai-nosso e a ave-maria. Ele rezava mas
também lutava para que o mundo fosse melhor. Como
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cristãos, temos que fazer algo mais do que rezar. A
luta sindical, por exemplo, foi um dos caminhos adota
dos. Graças a ela os agricultores mais velhos conse
guiram sua primeira aposentadoria com meio salário
mínimo, enquanto a mulher só se aposentava depois
que ficava viúva; graças à luta, à organização hoje a
mulher também pode se aposentar. Temos um projeto
na Casa, e esperamos que na reforma da Previdência
seja aproveitado. Trata da desburocratizarão da apo
sentadoria. Há muitos velhos do campo que saíram
da roça, estão na cidade e não conseguem aposenta
doria, porque não são agricultores nem operários. Há
até um fato na minha família. Uma sobrinha minha se
aposentou antes que o pai. É preciso que essas coi
sas sejam mudadas na reforma da Previdência. Há
pessoas por aí assustando o povo, dizendo que a re
forma da Previdência vai aumentar a idade da apo
sentadoria e diminuir seu valor. Pelo contrário, temos
que atingir aqueles aposentados que recebem 30, 40
mil reais por mês. Temos que diminuir essas aposen
tadorias e aumentar a dos que ganham pouco. Como
eles estão assustados com isso, amedrontam o povo
para que fique contra a reforma da Previdência. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Muito obri
gado, Deputado Adão Pretto. Apenas lembro ao De
putado Chico Alencar e a todos que nesta Casa há re
gulamentos e orientações. Ao representante de cada
partido cabe seis minutos de fala. Depois ouviremos a
representação do Governo.

Peço que sejam breves para que possamos ou
vir todos. Muito obrigado.

O SR. CHICO ALENCAR - Ouço, com prazer, a
Deputada Selma Schons.

A Sra. Selma Schons - Sr. Deputado Chico
Alencar, cumprimento a CNBB e os setores da Igreja
que muito têm trabalhado pela iniciativa. Estão pre
sentes pessoas que representam nossa melhor idade
e certamente serão testemunhas da mudança da cul
tura brasileira em relação aos idosos. Eles nos dizem
que não querem apenas se divertir mas ser respeita
dos. Tenho certeza de que esta Casa em muito contri
buirá para o avanço da cultura em nosso País. Sou
autora do projeto que propõe que, a partir da aprova
ção da Lei Orgânica da Assistência, todos os idosos
brasileiros tenham direito a um salário mínimo, inde
pendentemente de sua renda. Sei que os Deputados
presentes nos ajudarão a fazer com que o Brasil ca
minhe em direção a isso. Obrigada. (Palmas.)

O SR. CHICO ALENCAR - Agradeço a V. Exa o
aparte, nobre Deputada Selma Schons.

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Ilustre De
putado Chico Alencar, antes de V. Exa concluir, lembro
aos nobres colegas que, se for o caso, o aparte tam
bém será permitido durante o pronunciamento de De
putados de outros partidos.

O SR. CHICO ALENCAR - Obrigado, Sr. Presi
dente, por esse lembrete. Afinal, o tempo de que dis
pus para fazer meu pronunciamento foi menor do que
aquele utilizado pelo total de pessoas que me aparte
aram. Nesse sentido, socializo essa exortação com
todos os presentes.

O mundo de hoje se orgulha de um octogenário
que tem sido incansável na defesa da paz, contra o
massacre do povo iraquiano e a estupidez da guerra.
Refiro-me ao Papa João Paulo 11. (Palmas.)

Ao terminar recorro ao texto-base desta proféti
ca Campanha da Fraternidade. Nada melhor do que
ler Isaías para que consigamos, com o ânimo que so
mente a sabedoria da melhor idade traz, continuar lu
tando pela justiça e pela paz.

"Sim, as velhas angústias terminaram,
desapareceram de minha vista. Sim, vou cri
ar um novo céu e uma nova terra. As coisas
antigas nunca mais serão lembradas, jamais
voltarão ao pensamento. Mas haverá alegria
e festas permanentes, coisas que vou criar.
Farei de meu povo uma festa, uma alegria.
E farei ali para que não se ouça mais o solu
çar do choro nem o suspirar dos gemidos.
Não haverá ali crianças que só vivam alguns
dias nem adultos que não completem seus
dias, pois será ainda jovem quem morrer
com cem anos. Lobo e cordeiro pastarão
juntos. O leão comerá capim junto com o
boi. Ninguém fará mal, ninguém pensará em
prejudicar minha santa montanha."

Que sejamos dignos dessas palavras e as prati-
quemos em nosso cotidiano!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Agradeço a

V. Exa
, nobre Deputado Chico Alencar, as brilhantes,

maravilhosas e solidárias palavras.
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Com a palavra

o Deputado José Roberto Arruda, que falará pelo PFL.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, autoridades religiosas que nos honram
com sua presença, jovens de todas as idades que,
com sua participação, fazem com que esta seja cada
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vez mais a Casa do povo, falo em nome do meu parti
do, o PFL, e também devido a minha formação famili
ar católica e ao que aprendi ao longo da vida, em par
ticular nos momentos mais difíceis, porque é nestes
momentos que as lições, apesar de duras, mais nos
ensinam.

Quando a CNBB discute e apresenta o tema de
suas campanhas, perguntamo-nos: onde estamos fa
lhando? Onde estamos errando como cidadãos?
Onde estamos pecando na condição de homens pú
blicos? Onde o Estado, os Poderes Executivo, Legis
lativo e Judiciário podem ser aprimorados para não
mais falharmos? Acredito que não só eu, mas todos
nós que freqüentamos as missas aos domingos e te
mos alguma formação religiosa nos fazemos tais per
guntas.

A minha presença hoje nesta sessão solene, se
nhores sacerdotes e religiosos, D. Geraldo Ávila,
meus amigos de Brasília, a quem vejo com tanto cari
nho, tem o objetivo de registrar que esta Casa irá
além de uma homenagem à CNBB e à Campanha da
Fraternidade. Esta iniciativa de nobres colegas Parla
mentares prestigia o envelhecimento com dignidade
e o digno tratamento prestado aos brasileiros que de
ram muito de si às suas famílias e à sociedade.

Esta Casa, fórum de discussão e de idéias, vai
participar ativamente deste debate, sem a presunção
de apresentar soluções prontas, mas com o desejo e
a esperança de contribuir efetivamente para a melho
ria dos cuidados dispensados pela sociedade brasile
ira a seus cidadãos mais experientes. (Palmas.)

Ouço, com prazer, o Deputado João Fontes.
O Sr. João Fontes - Agradeço a V. Exa a con

cessão do aparte, Deputado José Roberto Arruda.
Neste momento, congratulo-me com a CNBB. Sou ad
vogado da Arquidiocese e do Conselho de Leigos do
meu Estado. Neste momento, em Sergipe, D. José
Palmeira Lessa está na Assembléia Legislativa para
também levar a mensagem da Campanha da Frater
nidade de 2003. Sou animador da Pastoral do Idoso
do meu Estado, e, em minha campanha eleitoral, tive
como grandes cabos eleitorais os participantes dessa
pastoral. Cerca de 2 mil e 500 velhinhas entregavam
meus santinhos nas portas das igrejas e espalhavam
minha mensagem. Esse grupo, pelo qual tenho o mai
or carinho, me lembra minha mãe. Aos 84 anos de
vida, todos os dias, às 6h da manhã, ela vai à missa,
alimenta-se da Eucaristia e depois segue para fave
las, onde cuida de pobres. Nessa Igreja também fui
alimentado, aprendi a ser ético, a ser decente e, so
bretudo, a respeitar os idosos. O tema da Campanha
da Fraternidade deste ano vem em boa hora. A socie-

dade brasileira é contaminada pela televisão, que
mostra apenas o belo, o bonito, o jovem forte, a mu
lher jovem, quando todos sabemos que o essencial
do homem está na alma e também nos cabelos em
branquecidos pela experiência da vida. Tenho de falar
dessa Igreja, de que faço parte e da qual muito me or
gulho. Sinto-me incorporado a ela, que sempre se
mostrou sábia e resistente à ditadura; essa Igreja que,
a cada ano, traz para o cenário nacional temas impor
tantíssimos, como V. Exa , Deputado José Roberto
Arruda, ressalta em seu pronunciamento, temas
como a questão indígena e as drogas. Este ano ela
escolheu o idoso, cujos direitos a sociedade tem de
resgatar. Sabemos que o idoso é afastado do convívio
social, rotulado como alguém que está à beira da
morte. Ele, no entanto, é exemplo de vida, de dignida
de, de ética, de decência, sobretudo quando temos à
frente da Igreja Católica o grande Papa João Paulo 11,
com mais de 80 anos, um peregrino da paz, como res
saltou o Deputado Chico Alencar. Parabéns, CNBB!
Parabéns também a esta Casa, que abre suas portas
para abrigar a CNBB e todas as igrejas. Destaco a
presença do representante do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC. A Igreja abraça to
das as religiões e entidades, pois queremos mostrar
ao mundo que somos filhos do mesmo Pai e nos ali
mentamos do Pão da Vida. Obrigado, Deputado José
Roberto Arruda. Parabéns a todos!

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço
ao Deputado João Fontes o aparte, que enriquece
nosso pronunciamento.

Ensinou-me o Pe. Marcony, meu amigo e frater
no irmão, pároco da Catedral de Brasília, que a prepa
ração para a Páscoa - ou seja, para a ressurreição do
Cristo em nós - requer de cada um atos concretos de
mudança interior.

Por essa razão, todos os anos, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil nos brinda com sua
Campanha da Fraternidade, sempre nos surpreen
dendo com temas momentosos e que nos convidam a
profundas reflexões sobre a nossa condição humana,
sobre como nossos atos e escolhas afetam o respeito
e a reverência para com a condição humana.

Valho-me novamente das palavras do Pe. Mar
cony, para dizer que a Campanha da Fraternidade
nos traz forte motivo para nos interrogarmos sobre os
rumos que a sociedade tem tomado no curso de sua
evolução e como isso tem afetado as condições de re
lacionamento com nossos semelhantes.

O tema deste ano - F raternidade e Pessoas Ido
sas- nos é especialmente caro porque nos remete di
retamente às origens ao tratar da atual condição de
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nossos pais e avós. Estabelece também uma ponte
entre essas origens, o nosso passado, e o futuro que
nos espera, dado que é para a velhice que inexorável
e celeremente marchamos todos os dias de nossas
vidas.

O movimento da Campanha da Fraternidade é
evento consolidado na vida de todos nós e tem carac
terísticas tão marcantes que já nos condicionou a
uma reação. Sempre que informados do tema da
Campanha, a primeira pergunta que fazemos ao nos
so coração é: em que estamos errando nessa área?

Invariavelmente, a resposta a essa indagação
está nos lemas das campanhas, porque seguramente
mais incisivos, mais contundentes que os seus temas
- estes necessariamente abrangentes.

O tema da Campanha da Fraternidade de 2003
não nos deixa espaço à tergiversação, a construções
ilusórias e escapistas. Ao contrário, ele coloca o dedo
na ferida, aferroa nossa consciência: Vida, dignidade
e esperança. Com esse lema a Campanha dirigida
aos idosos nos convida a refletir sobre se no nosso re
lacionamento, se nas escolhas que fazemos, se nos
julgamentos que presunçosamente emitimos a respe
ito dos idosos, se no conjunto dos atos da sociedade
brasileira estamos dando algum valor à vida humana.
Leva-nos a pensar: estamos respeitando e preser
vando a dignidade do idoso como pessoa e como filho
de Deus? O que estamos fazendo lhes dá o direito de
ter esperanças quanto ao futuro?

A resposta a essa reflexão não é envaidecedo
ra, a julgar pelo que se vê nas grandes cidades. Multi
plicam-se as instituições tipo "lar dos velhinhos", em
que os idosos são abandonados por seus familiares e
entregues à caridade de estranhos. Há um em Sobra
dinho, outro em Taguatinga.

Do ponto de vista institucional, da ação do Esta
do e da sociedade organizada, tampouco é lisonjeiro
o resultado. Vejamos o tratamento dado aos hospitais
dedicados aos idosos - sem remédios, sem profissio
nais, sem procedimentos humanitários. Vejamos a
questão dos aposentados, tidos como problema por
que cobram respeito, valorização e recompensa pelo
que já contribuíram e produziram e, por essa razão,
são aquinhoados com aposentadorias cada vez me
nos dignas. Vejamos, por fim, a situação das pessoas
com mais de 45 anos, sem qualquer espaço no mer
cado de trabalho, formal ou informal.

Somos um país jovem, que vive permanente
mente num turbilhão de mudanças. Às vezes, temos a
impressão de que só valorizamos os atributos da ju
ventude - a plenitude física, a facilidade para mudar,
para adotar novos comportamentos e, rapidamente,

desfazer-se do velho em troca do novo. Parece ser
esse um vezo cultural nosso como povo em formação.

Parece que, esquecidos de que a vida física e a
vida espiritual caminham em direções opostas, ao no
tarmos os primeiros sinais de decadência física, as
sumimos a idéia de que o espírito nada mais pode.

É difícil encontrar na literatura, no cinema, no te
atro ou nas políticas públicas atuais ação afirmativa
que reconheça e valorize os atributos da velhice, qual
sejam: sabedoria, experiência, têmpera emocional,
tolerância para com o próximo, paciência de esperar o
tempo certo de plantar e colher, desassombro ante os
altos e os baixos da vida.

Recordo aqui O velho e o mar, de Hemingway.
No livro, apenas uma criança acredita na capacidade
e chances de sucesso do velho pescador. Lembro
também de Dersu Uzalá, de Akira Kurosawa, filme em
que um velho mateiro ensina o respeito à natureza a
jovens militares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros
convidados e demais presentes, há uma ironia que
deve ser ressaltada: nestes anos de ajustes econômi
cos e turbulências institucionais, são os aposentados
que, com parca aposentadoria, sustentam filhos jo
vens e desempregados e netos desamparados e, mu
itas vezes, destituídos do carinho de jovens pais atur
didos.

Parece que ser idoso é ter alguma deficiência e
que mais idade é sinônimo de inutilidade. Não nos da
mos conta de que as grandes obras, seja na arte, seja
na economia, seja nas comunicações, seja na educa
ção ou seja na política, são realizações de brasileiros
acima dos 50 anos de idade. Como exemplo, pode
mos citar Roberto Marinho, Amador Aguiar, Antônio
Ermírio, Fernanda Montenegro, Carlos Drummond,
Tom Jobim, D. Hélder Câmara, membros do Congres
so etc.

Não podemos nos esquecer de tantos idosos
extremamente produtivos, criativos e influentes, a co
meçar por Sua Santidade o Papa João Paulo 11, cujos
predicamentos físicos não inibem o brilho do espírito.
Tampouco podemos esquecer das operosas madre
Tereza de Calcutá e irmã Dulce.

Talvez o maior equívoco com relação aos brasi
leiros da terceira idade seja o de não acreditarmos
que eles merecem ser ouvidos, não acreditarmos que
eles sejam capazes de oferecer valiosas contribui
ções valiosas e não enxergarmos nenhum papel para
eles na vida nacional, simplesmente porque já não
podem mais correr desesperadamente contra o reló
gio, já não têm tanta vitalidade física nem acreditam
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mais em competições fratricidas e desregradas. Acre- Saúdo o Deputado Luiz Couto, sacerdote e um
ditam em ética. dos nossos líderes de orações, e o Pe. Ernani, que ce-

É um grande equívoco prescindir deles porque, lebrou uma missa fantástica na CNBB, na semana
dessa maneira, não aproveitamos a sua capacidade passada, da qual participamos. (Palmas.)
de evitar erros, de treinar e tutorar jovens talentos e V. Exas. sabem que o Regimento permite às Li-
de contribuir para serenar os ânimos e requentar a deranças falarem. O Deputado Nelson Pellegrino, um
esperança quanto tudo parece perdido. dos autores do requerimento para a realização desta

Na Bíblia, há um salmo que nos ensina: "mesmo sessão, está em reunião com o Colégio de Líderes,
na velhice brotam frutos e da melhor qualidade, tem- mas fez questão de trazer sua rápida mensagem.
perados com o sabor do tempo e a sabedoria dos O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Concedo a
anos". palavra, pela ordem, ao Deputado Nelson Pellegrino.

Talvez o grande ato de mudança interior que O SR. NELSON PELLEGRINO (pT - BA. Pela
possamos ousar empreender nesta Páscoa seja o de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se-
compreender que a juventude e a idade madura não nhoras e senhores, D. José Freire Falcão, Arcebispo
se opõem, antes, se complementam, que a vitalidade de Brasília; D. Geraldo Ávila; Pro Schmidt, meu amigo;
que sobra no jovem pode se enriquecer com a tempe- Sra. Maria José Barroso, Presidente do Conselho Na-
rança que é apanágio da idade madura. cional dos Idosos; D. Francisco Javier Hernández, de-

Quem sabe possamos perceber, como nos su- mais presentes, a Campanha da Fraternidade anual-
gere o livro Envelhecer, a plenitude da vida, que "o en- mente tem um tema e um lema, existe há muitos anos

e continua existindo.velhecimento não é uma razão para o desespero,
mas uma base para a esperança; não é uma lenta de- Por iniciativa nossa e do Deputado Geraldo Ma-
cadência, mas um amadurecimento gradual, não é gela, no ano de 1999, pela primeira vez, a Câmara
um destino ao qual se é submetido, mas uma oportu- dos Deputados abriu suas portas para debater a
nidade a ser abraçada". Campanha da Fraternidade. Acho que foi um marco

Não podemos prescindir da experiência e da sa- importante.
bedoria. Não podemos arcar com os custos da deses- Nos anos subseqüentes - este não foge à regra
perança de anciãos que não percebem o seu valor in- -, a Câmara dos Deputados abriu suas portas para

marcar esse evento da Confederação Nacional dos
trínseco expresso em atributos que não são negativos

. d' E t 'b t - Bispos do Brasil, da Igreja Católica. No ano 2000, fize-nem piores que os os Jovens. sses a n u os sao
mos uma campanha ecumênica com a participação

apenas diferentes e próprios da velhice, mas igual-
t

. . de diversas igrejas.
men e necessanos.

Tenho dito, desta tribuna, que principalmente a
Se mudarmos o Brasil de forma a ajudar os nos- CNBB, a Igreja Católica e as demais igrejas, que têm

sos idosos a acreditarem nisso, certamente estare- participado da Campanha da Fraternidade, escolhem
mos atendendo ao apelo da CNBB no sentido de va- os temas com certa antecedência, e os acertos têm
lorizarmos o idoso e nutrirmos suas esperanças. sido profundos.

Queremos convidar os nobres pares desta A Igreja Católica e a CNBB, com a Campanha
casa, onde diariamente assistimos ao brilho de almas da Fraternidade, não só demonstram seu compromis-
maduras e encanecidas, a abraçarmos essa causa e so com a causa social no nosso País - só para lem-
sermos os arautos da cruzada que a Conferência Na- brar, nos últimos anos, temas importantes foram elei-
cional dos Bispos do Brasil nos propõe na Campanha tos como o desemprego e o trabalho; as drogas; a
da Fraternidade de 2003. educação; uma campanha ecumênica; e este ano, os

Parabenizo a CNBB, ao mesmo tempo em que idosos -, mas também guardam profunda sintonia
agradeço a todos a oportunidade. (Palmas.) com a realidade do Brasil, com o momento político,

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - A Mesa in- social e econômico por que passamos.
forma que o Deputado Patrus Ananias, que esteve co- Este ano a Igreja nos chama à reflexão, princi-
nosco até agora e pertence ao nosso grupo de ora- palmente no período da quaresma, quando há maior
ções, deixou um abraço a todos, pois teve de reti- concentração do povo na Campanha da Fraternidade.
rar-se rapidamente para participar da reunião da Co- Ao fazê-lo, não se cinge ao tema em si, mas destaca
missão de Constituição e Justiça e de Redação, da como nós, católicos e cristãos, podemos dar nossa
qual é Vice-Presidente. contribuição, através das diversas estruturas da Igre-
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ja Católica, e, baseados no tema, realizarmos algo
pelo próximo.

Portanto, este ano, a Igreja nos chama a pensar
sobre os idosos brasileiros. Temos 15 milhões de ido
sos no Brasil e, nos próximos vinte anos, poderemos
chegar a 30 milhões ou mais.

A tecnologia e a ciência têm feito com que as
pessoas vivam mais, o que é muito bom e positivo.
Mas há que se envelhecer com a contrapartida da
boa qualidade de vida e o respeito da sociedade. As
sociedades mais antigas valorizavam os idosos. Infe
lizmente, nossa sociedade capitalista não o faz e,
com o advento do neoliberalismo, menos ainda, por
que enxerga o ser humano como uma unidade produ
tiva e, quando a pessoa está com bastante idade e se
aposenta, perde o valor econômico.

As sociedades antigas, as mais cultas, sempre
valorizaram os idosos, porque idade avançada é sinô
nimo de sabedoria. Os idosos sempre deram equilí
brio às sociedades mais sábias, porque significavam
o saber acumulado.

No momento a Igreja Católica e a CNBB nos
chamam à reflexão sobre os nossos idosos e o que
podemos fazer por eles, não só em termos de políti
cas públicas e sociais em prol da boa qualidade de
vida aos idosos, mas igualmente para permitir que vi
vam com a mesma vitalidade do Papa João 11. Sua
Santidade, apesar da idade avançada e das doenças,
encara a vida com amor, paixão e continua dando
grande contribuição para a Igreja Católica e para o
mundo.

É essa a reflexão que nossa Igreja pede que faça
mos em relação à importância de tratarmos correta
mente nossos idosos e dar-lhes boa qualidade de vida.
Precisamos entender que as pessoas idosas podem ter
boa qualidade de vida e desempenhar papel fundamen
tai na sociedade. Em resumo, podem viver bem.

Mais uma vez, quero elogiar a CNBB pela inicia
tiva de trazer à discussão tema tão fundamental.

Assim, é essencial nosso esforço no sentido de
votar o Estatuto do Idoso. Muito em breve o faremos e
propiciaremos a nossos idosos boa qualidade de vida
e o amparo do Estado.

Parabéns à CNBB.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Antes de

passar a palavra ao próximo orador, registro que o
Deputado Jamil Murad, do PCdoB, teve de se ausen
tar para participar da reunião da Comissão de Seguri
dade Social e Família.

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Para falar
pelo PMDB, concedo a palavra à Deputada Sandra
Rosado.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado Vi
centinho, D. José Freire Falcão, D. Ávila, D. Francisco,
Sra. Maria José Barroso, Sras. e Srs. Deputados, mi
nhas irmãs e irmãos em Cristo, faço questão de jun
tar-me, em nome do meu partido, o PMDB, e do meu
próprio, na condição de membro de movimentos da
Igreja na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte,
aos que me precederam nas saudações à Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB pela louvá
vel iniciativa de dedicar o tema da Campanha da Fra
ternidade deste ano ao idoso.

O Brasil está se tornando progressivamente ido
so. Segundo o último Censo do IBGE, a população
idosa atingiu o patamar de 8,6%, em 2000. Isso repre
senta 15 milhões de pessoas. A previsão para os pró
ximos vinte anos é de que esse percentual chegue a
15% do total da população.

Lamentavelmente, ainda não aprendemos o va
lor do idoso na sociedade brasileira. Ele é a memória
viva da cultura. Guarda nas marcas do corpo vivênci
as e lembranças. Sua experiência é fundamental para
o amadurecimento desta Nação.

Mesmo após se retirarem do mundo do trabalho,
os idosos continuam contribuindo de maneira signifi
cativa para a economia doméstica. Segundo pesqui
sa realizada pela demógrafa Ana Amélia Caramano,
são responsáveis por 58% da renda das famílias nas
áreas rurais e por 51 ,3% nas áreas urbanas.

O economista da Fundação Getúlio Vargas Mar
celo Neri revela que 44% dos idosos que recebem o
benefício de prestação continuada do Ministério da
Previdência, uma espécie de aposentadoria por idade
para quem não contribuiu com o INSS, ajudam no
sustento de suas famílias.

O aumento da longevidade da população e a
inegável contribuição que essa faixa etária tem pro
porcionado para a economia doméstica nas suas uni
dades familiares não têm correspondido, infelizmen
te, à melhoria da qualidade de vida. A média de vida
do brasileiro é de 68 anos, mas a qualidade man
tém-se apenas até os 60.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Fátima Be
zerra.

A Sra. Fátima Bezerra - Sr. Presidente, demais
autoridades, parabenizo V. Exa , nobre Deputada, pelo
belo pronunciamento e os Parlamentares pela iniciati
va de sugerir esta sessão solene. Minha saudação es-
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pecial à CNBB, que, sem dúvida alguma, tem um tra
balho de caráter evangelizador muito importante. As
Campanhas da Fraternidade, ao longo do tempo, têm
cumprido esse caráter educativo e evangelizador. Cos
tumo dizer que as Campanhas da Fraternidade, coor
denadas pela CNBB, traduzem a verdadeira pedago
gia da esperança. A arquidiocese do meu Estado tem
coordenado essas campanhas, tendo à frente o Pe.
Robério. Quero, neste breve aparte, dizer da nossa ex
pectativa de ver o Estatuto do Idoso aprovado por esta
Casa o quanto antes. Este, certamente, vai ser um
passo importante rumo ao atendimento das reivindica
ções dessa camada da população. Os idosos precisam
ter paz, dignidade e esperança. (Palmas.)

A SRA. SANDRA ROSADO - O tema da Cam
panha da Fraternidade deste ano constitui excelente
oportunidade para refletirmos sobre a real situação
do idoso, os mitos e preconceitos que os cercam e
lhes dificultam melhor usufruir essa etapa da vida.

A velhice pode ser a fase mais longa e prazero
sa da existência. Para isso, no entanto, é necessário
que o idoso consiga manter um relacionamento digno
e caloroso com as outras gerações, ter acesso a cui
dados de saúde, opções de lazer e outras atividades
que lhe proporcionem prazer.

As dificuldades inerentes à terceira idade não
são problemas exclusivamente individuais, mas uma
questão de saúde pública. A melhoria da infra-estru
tura sanitária e os avanços ocorridos na Medicina nas
últimas décadas permitem-nos prever que a expecta
tiva de vida para homens e mulheres passe para 90 e
100 anos respectivamente em um futuro bastante
próximo. A sociedade tem o dever, portanto, de come
çar a se preparar para assegurar a essa significativa
faixa da população vida saudável, digna e prazerosa.

Como representante do meu partido nesta sole
nidade, quero reiterar a disposição do PMDB de apoi
ar todas as iniciativas parlamentares, principalmente
a aprovação do Estatuto do Idoso, que tenham por
objetivo proporcionar ao idoso os cuidados e o
bem-estar que lhe são de pleno direito, revertendo
preconceitos que ainda hoje relegam essa faixa etária
à exclusão e ao abandono.

Que Deus abençoe todos os homens e mulhe
res deste País, principalmente nossos governantes,
para que tenham a lucidez de reconhecer que temos
de implementar políticas públicas voltadas para corri
gir injustiças e contemplar a população mais idosa,
em especial a mais pobre, atendendo-lhe os anseios
e necessidades básicas.

Aos idosos e idosas do Brasil nossa solidarieda
de, fraternidade, carinho e o oferecimento do nosso
mandato como instrumento de luta em sua defesa.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de ler pe
quena parte do texto-base:

"O Deus da Bíblia não se deixa medir por critéri
os cronológicos. Para Ele, a velhice não é o tempo em
que a vida se recolhe e não pode mais brilhar e dar
frutos visíveis e maduros. Não é o apagar da vida, da
beleza e do amor".

Vida, dignidade e esperança é o que queremos
para os idosos e idosas do Brasil.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Registro a

presença do Pe. Moyzés, Diretor da Comunidade Sa
lesiana do Núcleo Bandeirante, do Pe. Rubens e do
Pe. Marcos, da Paróquia São João Bosco, no Distrito
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Tem a pala
vra, para falar em nome do PSDB, o Deputado Salva
dor Zimbaldi.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, D. Falcão, Cardeal Arcebispo de Brasília, D.
Ávila, D. Francisco, Pro Ervino, Sra. Maria José Barro
so, Presidenta do Conselho dos Idosos, Pe. Ernani,
minhas senhoras e meus senhores, faço este pronun
ciamento em nome do meu partido, o PSDB, e do
meu Líder, Jutahy Magalhães.

A Bíblia diz, em uma de suas passagens: "honrai
pai e mãe e estarás acumulando tesouros nos céus".
Realmente é estarrecedora a quantidade de idosos
que vemos hoje nos asilos, que infelizmente existem
e fazem parte da cultura ocidental. No Oriente, os ido
sos são muito mais valorizados.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNBB escolhe todos os anos um tema diferente para
a Campanha da Fraternidade. Este ano sua atenção
está focada para as pessoas idosas.

A idade avançada não é sinônimo de senilidade.
Assim como o Senado é a Câmara Alta da democra
cia, as pessoas mais idosas deveriam ser vistas com
o respeito devido à altura de sua experiência. Infeliz
mente, não é isso que ocorre no Brasil e nos países
ocidentais de maneira geral.

Há apenas três décadas, éramos ainda um país
de jovens e pensávamos que assim nos manteríamos
por muito tempo. Porém, a surpreendente redução no
ritmo de crescimento demográfico e o aumento da ex
pectativa de vida tornaram a percentagem de idosos
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maior a cada ano, a ponto de exigir reformas urgentes
no atual sistema previdenciário.

A sociedade consumista dirige suas mensagens
principalmente aos jovens, reservando aos idosos lu
gares secundários na profusão de imagens e mensa
gens que invadem nosso cotidiano. Vendem-se até
mesmo ilusões de que é possível prolongar indefini
damente a juventude, através de medicamentos, ci
rurgias ou atitudes. Não se reconhecem ou ensinam
as virtudes do amadurecimento.

Minoria hoje, maioria amanhã, os idosos são um
grupo social que todos nós, se tivermos sorte, inte
graremos um dia. Criar uma cultura de maior respeito
aos idosos, portanto, é um favor que fazemos a nós
mesmos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando
Ferro.

O Sr. Fernando Ferro - Muito obrigado, Depu
tado Salvador Zimbaldi. Deputado Vicentinho, V. Exa

conduz esta sessão com muito brilho. Fiz questão de
apartear o Deputado Salvador Zimbaldi, do PSDB.
Sou Deputado do PT e registro a convivência que
sempre tivemos, às vezes com duros enfrentamen
tos, porém sempre respeitosa na defesa de nossas
opiniões, demonstrando a essência da convivência
democrática e cidadã que procuramos ter nesta
Casa. Esta solenidade, pelo seu caráter de esperan
ça, dignidade e vida expressa um momento feliz desta
Casa e nos deixa emocionados. Ao mesmo tempo, re
conhece que todo nosso trabalho pode ser resumido
num gesto citado por outros Parlamentares: a aprova
ção do Estatuto do Idoso. A incitava do projeto de lei
foi do ex-Deputado e agora Senador Paulo Paim.
Sem sombra de dúvidas trata-se de uma legislação
que vai ao encontro do respeito, da cidadania e da
convivência com pessoas idosas. Meu prezado amigo
Salvador Zimbaldi, parabenizamos essa iniciativa e,
ao mesmo tempo, levamos nossos votos de esperan
ça para que os idosos que hoje estão sob as bombas
no Iraque sejam também lembrados como pessoas
que padecem por crueldades, que são repudiadas em
escala mundial neste momento. Finalizo, reverenci
ando a atitude enérgica e corajosa do Papa João Pau
lo " ao refutar, com a estatura moral e ética que tem,
essa vergonhosa guerra para a humanidade. Neste
momento em que discutimos a dignidade humana,
não podemos aceitá-Ia. Deputado Salvador Zimbaldi,
parabéns a V. Exa pela iniciativa e pelo pronunciamen
to. Que todos sejamos sempre solidários com os ido
sos, a fim de que eles tenham dignidade para exercer
seu papel na sociedade. (Palmas.)

O SR. SALVADOR ZIMBALDI - Obrigado, De
putado Fernando Ferro. Incorporo o aparte de V. Exa

ao meu pronunciamento.
Ao pensarmos nas leis, precisamos fazê-lo de

forma a não prejudicar os idosos, pois eles tendem a
ter menos condições e certamente pouco tempo para
protestar ou esperar pelas correções dos erros legis
lativos.

As repúblicas ocidentais fizeram-se guiadas
pelo lema da Revolução Francesa: Liberdade, igual
dade e fraternidade. Segundo o pensador italiano No
berto Bobbio, uma boa forma de definir a Esquerda e
a Direita do espectro ideológico é por meio da ênfase
que a Esquerda tende a dar ao tema da igualdade, e
da ênfase que a Direita, por sua vez, tende a dar ao
tema da liberdade. Em meio ao debate entre igualita
ristas e liberais, porém, a fraternidade ficou órfã, sem
uma tendência política que lhe abrace.

Sendo assim, é conveniente que setores da so
ciedade, como a Igreja Católica Romana, lem
brem-nos de que, para além do debate ideológico, há
a emergência sempre atual da fraternidade, do senti
mento que deveria irmanar todos os humanos.

E, se existe emergência em demonstrar nosso
potencial de fraternidade, ela é essencial no caso dos
idosos, cuja presença entre nós tende a ser mais cur
ta. Sendo assim, proponho que deixemos um pouco
de lado o debate entre Esquerda e Direita, igualdade
e liberdade, e nos concentremos na fraternidade, pois
esse é o único, dentre os lemas da Revolução France
sa, cujo excesso nunca é prejudicial.

Parabenizo as pessoas idosas e a CNBB por
sempre nos lembrar, todos os anos, de um tema que
faz toda a sociedade refletir. Graças a Deus, tenho um
pai de 73 anos de idade e uma mãe com mais de se
tenta anos. Sempre procuro fazer aquilo que diz a pa
lavra de Deus: "Honrai pai e mãe, e estarás acumu
lando tesouros nos céus". Acho que cada um de nós
deveria refletir desta forma. Tenho certeza de que, se
buscarmos a sabedoria das pessoas que já muito vi
veram e têm mais experiência, certamente seremos
muitos diferentes.

Parabéns aos idosos. Que Deus os abençoe!
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Esta Presi
dência gostaria de fazer duas comunicações.

Primeiro, entre os que estão assistindo a esta
sessão de homenagem está uma pessoa muito espe
cial para nós. Um operário metalúrgico; um negro que
assume sua negritude e a defende tanto na Câmara
dos Deputados quanto no Senado Federal. Sempre
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defende o direito e a igualdade da sua raça. Refiro-me dar o testemunho da fé em todos os momentos de sua
a Paulo Paim, dirigente e fundador da Central Única vida. Ela trouxe para a quaresma, período de penitên-
dos Trabalhadores, ex-Deputado Federal e hoje Se- cia e de reconciliação, a exigência do cumprimento da
nador. S.Exa. é autor do Projeto de Lei n° 3.561, que vida realmente cristã.
irá tratar do Estatuto do Idoso. Aliás, por coincidência, É uma convocação para que não fiquemos na
o debate dessa matéria acontecerá hoje na Casa. meditação e na reflexão sobre o sofrimento de Cristo

Peço a todos que o aplaudam com o carinho e o seu triunfo sobre a morte com a ressurreição. So-
que merece. (Palmas.) mos intimados a atuar simultaneamente, na contem-

A segunda comunicação é sobre o uso do tem- plação do sofrimento no Calvário e no testemunho de
po de que dispõe cada orador. Peço a todos que se ações efetivas e reais, capazes de transformar o mun-
restrinjam aos 6 minutos. Dessa forma, os demais te- do, com a eliminação das causas que tanto o degra-
rão oportunidade de se manifestar. daram.

Na condição de porta-voz desta homenagem Chamado.
tão digna à CNBB, que valoriza a Campanha da Fra- O chamamento da Igreja aponta para uma dire-
ternidade com tão marcante tema, agradeço ao Se- ção fundamental: é preciso substituir o egoísmo e o
nador Paulo Paim a presença nesta sessão. consumismo pelo amor e pela solidariedade, dos

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Concedo a quais a fraternidade é símbolo. É uma mudança pro-
palavra ao nobre Deputado Severino Cavalcanti, pelo funda, que requer capacidade de reconhecimento
PPB. dos erros e disposição para fazer novas opções de

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE. vida, o que implica renúncia do conforto hedonista e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de valores frívolos.
Deputados, por mais fria que esteja a Casa, nossos É aí que, mais uma vez, desponta a sabedoria
convidados estão presentes com o calor do amor e cari- da Igreja. A quaresma é o momento propício para o
nho, prestigiando esta sessão especial destinada a grande questionamento em torno do nosso comporta-
exaltar o significado da Campanha da Fraternidade mento, da nossa atitude no cotidiano, nos pequenos e
2003, que se adensa com o passar do tempo, decorrên- nos maiores gestos. Longe, porém, de exaurir nosso
cia natural da força e do conteúdo que a sustentam. esforço em busca da renovação e da transformação

É com grande contentamento que represento, pela via reflexiva, a quaresma impõe-nos o modelo
nesta solenidade, o PPB - Partido Progressista Brasi- das virtudes cristãs como o caminho para a verdadei-
leiro -, posto haver absoluta identidade entre meu ra recuperação do homem e a verdadeira restauração
sentimento e o da agremiação a que pertenço, em re- da fé, paradigma a ser consubstanciado na prática
lação à feliz e generosa idéia da Campanha da Frater- existencial do Evangelho, no cumprimento das lições
nidade e à atuação da Conferência Nacional dos Bis- do Sermão da Montanha.
pos do Brasil em dedicar a campanha desse ano ao A Campanha da Fraternidade deste ano assu-
tema Fraternidade e Pessoas Idosas, com o lema me, a meu ver, a postura da maturidade, sem dúvida,
Vida, Dignidade e Esperança, uma reflexão sobre o seu momento culminante até aqui.
papel da velhice e a valorização do idoso em nossa O tema Fraternidade e Pessoas Idosas ressuma
sociedade. toda a longa e histórica preocupação da Igreja com os

Creio não exagerar afirmando que a Campanha mais velhos, com as pessoas que chegam à senectu-
da Fraternidade ganhou um vulto tal que nem seus for- de, muitos sem condições mínimas de vida com digni-
muladores, no início, esperavam. É que, como é sabido, dade, muitas vezes abandonados, sem teto e sem fa-
ela se voltava principalmente para a vida interna da mília, outras em asilos ou casas destinadas a doloro-
Igreja. Não que tivesse sido concebida com tal orienta- so confinamento.
ção. Os acontecimentos e os fatos da realidade nacional O tema traz o alerta, o lembrete para quantos se
terminaram por lhe definir os reais contornos, assumin- mostram insensíveis à situação dos idosos, advertindo
do a Campanha da Fraternidade a dimensão de um mo- que a fraternidade é a via segura para o amparo deles.
vimento que, inspirado no Evangelho e nas lições da Com o lema Vida, Dignidade e Esperança indica
Igreja, extravasa o universo dos fiéis e penetra forte- a Igreja os valores que precisam ser preservados
mente no âmago da sociedade. para que as pessoas idosas tenham condições e dire-

Hoje, ela cumpre a missão fundamental de aler- itos plenamente reconhecidos, à luz dos ensinamen-
tar católicos e cristãos sobre o dever indeclinável de tos cristãos.
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Igreja.
Como Parlamentar, integrante, portanto, do Po

der legiferante que faz e muda a lei, devo manifestar,
especialmente aos ilustres e valorosos dignitários da
Igreja aqui presentes, minha preocupação com a situ
ação dos aposentados que, no Brasil, em sua esma
gadora maioria, é profundamente injusta.

Até nisso somos o País dos contrastes. ínfima
minoria recebe aposentadorias de marajá, enquanto
número absolutamente majoritário percebe salário
mínimo, que é dos menores do mundo.

Acredito que a maioria do Congresso desejaria
mudar essa situação. A Nação é, porém, testemunha
de que o Executivo, que detém o comando da iniciati
va financeira, sempre coloca razões de Estado, como
o temor da inflação, que ajudam a perpetuar a injusti
ça e a iniqüidade.

Chamo aqui a atenção de todos para a lucidez e
a objetividade do pronunciamento de Sua Santidade,
o Papa João Paulo 11, constante da mensagem do
Sumo Pontífice na abertura da Campanha da Frater
nidade 2003:

"Faço votos de que seja dada nova
vida aos programas sociais de saúde e am
paro à velhice, não só por parte das institui
ções públicas e privadas, mas também por
meio das diversas pastorais diocesanas".

Reproduzo apenas algumas linhas da parte final
do documento do Santo Padre, enviado a D. Jayme
Henrique Chemello, digno Presidente da nossa res
peitada e credenciada CNBB.

Conhecedor da realidade brasileira, em razão das
visitas ao Brasil, e muito bem-informado que é do que
acontece em nosso País, o Papa revela sua preocupa
ção com a situação da chamada terceira idade que, en
tre nós, é grave, injusta, inaceitável, inadmissível.

Esperança.
A nossa esperança é que o Poder Executivo leia

e medite sobre o texto do sucessor de Pedro e procu
re atalhos para a decretação de um salário mínimo
que atenda às necessidades fixadas na Constituição.

Compreendo que a reparação das injustiças
não pode ser feita de uma só vez. Urge, porém, que
se comece a fazê-lo.

O salário mínimo e a aposentadoria são dois
pontos apenas. Sua Santidade diz que seja dada
"nova vida aos programas sociais de saúde e de am
paro à velhice".

E o desafio é o mesmo: muda o Governo, mas
os argumentos dos economistas e dos tecnocratas

são os mesmos. Faha de recursos é o predominante.
Para mim, a carência de recursos, de acordo com a
concepção orçamentária que tem prevalecido, é real.

É fundamental que ocorra mudança de concep
ção, que se dê primazia ao social e não ao capital.

Na mensagem referida de João Paulo 11, o Papa
diz com todas as letras:

"Isto requer uma mudança de mentali
dade: à cultura utilitarista e materialista, que
mede o valor do homem por aquilo que pro
duz e consome, é urgente substituir por uma
cultura que reconheça o valor 'absoluto' de
cada pessoa, seja qual for o grau de capaci
dade e eficiência que disponha".

Está aqui a chave para a compreensão do que
poderíamos chamar de enigma. Os Congressistas re
conhecem a situação iníqua em que vive a maioria
dos idosos aposentados, mas se curvam diante de ra
zões apresentadas como irrecusáveis, em face da au
tonomia da ordem econômica.

Vaticano.
O líder supremo da Igreja preleciona, do Vatica

no, que só será possível amparar devidamente os an
ciãos mediante uma transformação profunda, de que
resulta uma visão nova do homem e do mundo.

Para que tal transformação possa ocorrer em
nosso País, não temos dúvidas de que não bastam
boas intenções, declarações enfáticas, reconheci
mento de direitos até hoje negados.

Só acredito na transformação se seguirem às
palavras do Sumo Pontífice gestos efetivos do Execu
tivo, ação coordenada no Legislativo, em que Gover
no e Oposição firmem ação comum, admitindo que al
terações fundamentais precisam ocorrer na legisla
ção vigente.

Eu sempre acreditei, Sr. Presidente, numa ver
dade muito simples: quando a sociedade se mobiliza
e o Congresso caminha ao seu lado, qualquer rumo
pode ser revisado ou mudado. Mas isso só acontece
em momentos excepcionais, geralmente diante de
ameaça de crise social profunda.

Estou convencido de que esta é uma causa que
pode e deve unir o Brasil, com o desaparecimento
momentâneo da divisão política, da divergência parti
dária e da separação ideológica.

Enquanto distante daqui a insânia patrocina
mais um espetáculo de horrores, autêntica zombaria
da dignidade do ser humano, podemos nós, brasilei
ros, chamados de país emergente, construir um avan
ço social notável, patrocinando formidável corrente
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de solidariedade para proteger os encanecidos pelo dade, do Governo e da família o maior respeito às
tempo, os idosos esquecidos. pessoas idosas.

Se formos capazes de formar essa grande cor- O hoje Senador Paulo Paim e eu acompanha-
rente de solidariedade, o mundo verá que num país mos a luta dos idosos desde a Assembléia Nacional
em desenvolvimento seu povo é capaz de edificar a Constituinte e sabemos que, lamentavelmente, as
paz, em nome do Evangelho, e repudiar a guerra, em pessoas os tratam com pouco caso. Quantas e quan-
nome da fraternidade. tas vezes projetos de interesse dos idosos, principal-

A Campanha da Fraternidade 2003 cumpriu seu mente em relação à área da Previdência, foram olha-
objetivo primordial, a meu juízo, que é o de despertar dos com pouco caso por muitos membros desta
a Nação brasileira para o desprezo em que tem vivido Casa? O Governo sempre procurou procrastinar, jo-
grande parte dos seus idosos, que deram de si o me- gar para a frente questões relativas às pessoas de
Ihor para a Pátria e que hoje sofrem por lhes faltar idade. E o pior é que esse tratamento do Governo
até o alimento para a sobrevivência e por não ter casa passou para a sociedade e, algumas vezes, até para
para viver com tranqüilidade. as próprias famílias, que relegam o idoso ao plano se-

Cabe a nós todos, agora, cada um em seu setor cundário, na idéia de que ele pode ser descartado ou
e com sua responsabilidade, trabalhar com todo em- encostado.
penho para que os idosos possam gozar a vida em Sr. Presidente, com a nova Campanha da Fra-
sua plenitude, com imprescindível dignidade e sem ternidade, a CNBB mostra para todos nós - socieda-
jamais perder a esperança. de, família e Governo - a necessidade de respeitar-

Paz nas almas, paz no Brasil e paz no mundo é mos as pessoas de mais idade.
o que todos queremos! Atualmente, fala-se muito na reforma da Previ-

Aprove~o a presença do Senador Paulo Paim dência, e o principal argumento que usam para ven-
para dizer que aqui foi um dos companheiros mais ilus- der essa reforma é o de que a expectativa de vida do
tres e valorosos, sempre procurando fazer com que o povo brasileiro aumentou. Meu Deus do Céu! Em vez
Governo ao qual S.Exa. fazia oposição, naquela época, de saudarmos o aumento da expectativa de vida, em
olhasse para os mais humildes. Hoje S.Exa. é S~uação, vez de nos sentir contentes por saber que as pessoas
e espero que faça com que o Governo se preocupe com podem viver mais, procuramos fazer reformas para di-
o salário mínimo e mande imediatamente a esta Casa minuir as possibilidade de acesso ao benefício.
mensagem para que todos possam sentir alegria. Na área da saúde, senhoras e senhores, não se
S.Exa. sempre sorri, pois tem um coração cheio de dá o tratamento gerontológico adequado às pessoas
amor, carinho e fratemidade. (Palmas.) idosas. Na área da educação, dificultam-lhes o aces

so às chamadas faculdades da terceira idade. Nas
O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Saúdo o jo- áreas de lazer e esporte colocam os mais velhos à

vem militante do Movimento Negro, que veio de Sal- margem, sem oportunidade de participação. Na área
vador e muito luta em defesa do Estatuto do Negro, do transporte, dão-lhes um passe, mas sabemos to-
nosso querido companheiro Coutinho. dos como os motoristas de ônibus tratam o idoso que

Muito obrigado pela presença, Coutinho. (Pal- usa esse passe: com pouco caso; muitas vezes, nem
mas.) param para que ele entre ou, no momento em que o

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Concedo a idoso pede para descer, param em qualquer lugar. A
palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Arnaldo falta de atenção e de carinho, lamentavelmente, está
Faria de Sá, que falará pelo PTB. arraigada no pensamento da sociedade.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Juntamente com o Deputado Milton Temer, con-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sras. e Srs. seguimos aprovar no Judiciário proposta que dá trata-
Deputados; idosos aqui presentes; D. José Freire Fal- mento preferencial às pessoas de mais de 60 anos de
cão, Arcebispo de Brasília; representantes da CNBB; idade. Sabem os senhores qual é esse tratamento?
Pr. Ervino Schmidt, da Confederação Nacional das Simplesmente um selo colado na capa do processo,
Igrejas Cristãs, a Câmara dos Deputados realiza hoje que é largado à própria sorte.
sessão solene das mais importantes e justas. Temos de gritar, temos de dar um basta a essa

Trata-se de sessão que referenda a brilhante ini- situação. A nova Campanha da Fraternidade precisa
ciativa da CNBB de voltar a Campanha da Fraternida- ser ouvida por todos os Parlamentares. Alguns não
de deste ano para os idosos. O tema é por demais estão aqui, mas certamente estão em seus gabinetes
oportuno, porque precisamos incutir no seio da socie- ouvindo todas estas manifestações acerca do traba-
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lho da CNBB. Esta Casa deveria fazer o mesmo. Te- Seguridade Social e Família, onde somos companhe-
nho certeza de que todos nós - sociedade, família, iros, temos trabalhado juntos pela área social como
Câmara dos Deputados e Governo - podemos fazer um todo, mas, sobretudo, visando aos excluídos e aos
mais em respeito aos idosos, que não mais podem marginalizados. A cartilha a CNBB deve servir de
ser tratados como descartáveis. base para a sociedade brasileira, particularmente

O Estatuto do Idoso, guardado nos escaninhos neste momento em que vivemos, por um lado, de es-
deste Parlamento, aguarda o momento de ir à vota- perança de mudança e, por outro, de ameaças a essa

- Q d to chegar havera' o reco mudança por paradigmas que devem ser superados eçao. uan o esse momen, -
nhecimento legal da condição de locação social, e o ultrapassados. Creio que essa cartilha, esse texto
idoso passará a ter um local para morar com dignida- base da Campanha da Fraternidade de 2003, que

- . , d d a 'Ios ou abando abraça a questão dos idosos sob o tema Fraternidadede, e nao mais sera man a o para SI -
e Pessoas Idosas, deve ser uma luz neste momento.

nado à própria sorte. Agradeço mais uma vez ao companheiro Arnaldo Fa-
A CNBB, portanto, merece o nosso cumprimento. ria de Sá e congratulo-me com a Câmara dos Deputa-
Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Antonio Fle- dos pela realização desta homenagem à CNBB que,

ury, que quando Governador muito lutou para que fos- desde o tempo do autoritarismo, tem dado rumo ao
se implementada a Delegacia do Idoso. Esse órgão País e servido como guia para a sociedade brasileira.
foi instituído em São Paulo por intermédio de S.Exa. e Concito os nobres companheiros e todos os brasilei-
depois estendido por todo o País. ros a analisar as propostas contidas nessa cartilha,

O Sr. Luiz Antonio Fleury - Caro companheiro que enfoca o segmento da sociedade brasileira que
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que se notabiliza pela mais tem crescido e vai continuar a fazê-lo com o au-
luta em favor dos idosos, dos aposentados e de todos mento da expectativa de vida. Um segmento que tem
os brasileiros que merecem melhores condições de sido negligenciado porque não há políticas, nem em
vida, Sr. Presidente, senhores representantes da fase de implementação, que possam resolver a pro-
CNBB, não poderia deixar de saudar esta Campanha, blemática a ele inerente. Muito obrigado.
que considero da maior importância. E o faço com a O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço ao
tranqüilidade de ter sido o primeiro Governador na Deputado Saraiva Felipe o aparte.
História do País a criar programas especiais de am- Com prazer, ouço o Deputado Silas Câmara.
paro e proteção aos idosos, como o SOS Idoso, a De- O Sr. Silas Câmara _ Sr. Presidente, quero sau-
legacia de Proteção aos Idosos e outro que envolvia dar V. Exa , todas as autoridades eclesiásticas aqui re-
dezoito Secretarias de Estado. Esse programa, consi- presentadas e meu companheiro de partido, Deputa-
derado modelo, foi adotado em alguns países e es- do Arnaldo Faria de Sá, sem dúvida nenhuma, um
tendido aos 565 Municípios então existentes no Esta- dos grandes expoentes da luta em defesa do idoso
do de São Paulo, o que resultou em mais de 2 mil pro- nesta Casa. Evangélico que sou, não poderia deixar
jetos de proteção, amparo, lazer e esporte voltados de homenagear a CNBB. Reconheço nessa entidade
para a terceira idade. Congratulo-me com a CNBB por a seriedade de que realmente o Brasil precisa. Institu-
mais esta iniciativa, que, por certo, dará bons frutos. ições como a CNBB lutam, não por demagogia, mas
Contem com todo o nosso apoio, porque, mais do que pelas necessidades reais do País e voltam o seu tra-
nunca é de Vida, dignidade e esperança - lema atual balho exclusivamente para o ser humano, para o cida-
da CNBB - que os nossos idosos precisam. Senão dão. Falar sobre o idoso demanda muito tempo, por
por aquilo que merece o idoso, a Campanha teria isso, neste aparte quero apenas reafirmar meu respe-
nosso apoio até por egoísmo, porque todos sonha- ito por essa instituição que faz um trabalho sério em
mos um dia ser idosos com vida, dignidade e espe- prol dos brasileiros e colocar-me à sua disposição.
rança. Agradeço ao Deputado Arnaldo Faria de Sá o Reafirmo igualmente o meu compromisso - eu que
aparte a mim concedido. sou o único Deputado Federal pelo Estado do Amazo-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Com prazer, nas que nos últimos quatro anos, por meio de emen-
concedo um aparte ao nobre Deputado Saraiva Felipe. das individuais específicas, tem conseguido destinar

O Sr. Saraiva Felipe - Cumprimento o Presi- recursos aos idosos daquele Estado - em defesa
dente desta sessão, nosso companheiro Vicentinho, dessa classe tão necessitada de dignidade, de vida e
as autoridades eclesiásticas ligadas à CNBB e todos esperança. Muito obrigado.
os presentes e agradeço ao nobre colega Arnaldo Fa- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço a
ria de Sá o aparte a mim concedido. Na Comissão de V. Exa , Deputado Silas Câmara, o aparte.
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Ao concluir meu pronunciamento, quero cumpri- É com muito orgulho que venho a esta tribuna
mentar o Deputado Vicentinho pela condução dos tra- para trazer mensagem em nome do Partido Liberal,
balhos desta sessão e, mais uma vez, congratular-me em nome do nosso Presidente Valdemar da Costa
com a CNBB pelo brilhante trabalho que realiza. Neto, em nome do nosso Líder Bispo Rodrigues.

As pessoas de mais idade do País não querem Um dos indicadores mais expressivos do grau
políticas assistencialistas, mas, sim, políticas públi- de civilização de uma sociedade é o respeito que ela
cas que as respeitem, que lhes dê meios de continuar dispensa aos seus idosos. Povo desenvolvido é mais
inseridas no mercado de trabalho, que lhes devolvam do que aquele economicamente próspero: é o que
respeito, dignidade e valorizem a sapiência que têm, tem nos seus velhos não um peso a carregar, um pro-
porque muitas delas, a partir dos 40 anos, não mais blema a resolver, mas uma vida a cultivar, uma lição a
encontram vaga no mercado de trabalho e, a partir aprender.
dos 60 anos, não têm qualquer oportunidade. Portan- Oportuna, pois, a Campanha da Fraternidade
to, a CNBB merece nossos cumprimentos. deste ano, cujo lema Vida, dignidade e esperança nos

Que a sociedade, o Governo, o Congresso e convoca para debater o tema Fraternidade e Pessoas
esta Casa aprendam com o que está sendo feito pela Idosas.
CNBB e que as famílias brasileiras saibam respeitar Ao enaltecê-Ia nesta sessão solene, a Lideran-
seus idosos. A partir daí, teremos um novo universo ça do Partido Liberal o faz não apenas em nome dos
que vai nos permitir, acima de tudo, alcançar vida companheiros do partido, mas de todos os brasileiros
mais digna, como muito bem lembrou o Deputado de boa vontade que se sobrepõem às diferenças reli-
Luiz Antonio Fleury. giosas e às distinções de credo para construir um

Parabéns aos idosos do nosso País! Parabéns à mundo em que prevaleçam a dignidade humana e a
CNBB! (Palmas.) justiça social.

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Deputado Sr. Presidente, demais companheiros Parla-
Arnaldo Faria de Sá, agradeço a V. Exa a elogiosa ma- mentares, observa-se na sociedade brasileira um fe-
nifestação. nômeno que era no passado próprio das nações de-

O SR. PRESIDENTE (Vicentínho) - Concedo a senvolvidas: o envelhecimento populacional, devido
palavra ao Deputado Maurício Rabelo, que falará em ao aumento do número de idosos e à diminuição do
nome do PL. número de crianças e adolescentes. Assim, o peso re-

O SR. MAURíCIO RABELO (PL - TO. Sem revi- lativo dos que alcançam a chamada Terceira Idade é
são do orador.) - Sr. Presidente, demais membros da cada vez maior em razão do decréscimo da taxa de
Mesa, gostaria de fazer uma especial saudação a D. fecundidade.
Geraldo Ávila, grande orientador espiritual dos pro- Beneficiamo-nos, pois, do progresso econômi-
gramas da Rádio Nacional da Amazônia, e a D. José co, do desenvolvimento social, das melhores condi-
Freire Falcão, Arcebispo de Brasília. ções de vida e de trabalho que se estenderam à rele-

Cumprimento ainda um ausente muito presente: vante parcela do nosso povo. A expectativa de vida do
D. Damasceno, Secretário-Geral da CNBB, que se brasileiro passou de 41,1 anos, em 1940, para 68,5
encontra neste momento em Roma representando a anos, em 2000. O Brasil envelheceu, portanto, e disso
Igreja Católica e o Brasil. S.Exa. Revrna. foi meu pro- nos devemos orgulhar, prova de que melhoramos
fessor quando eu fui seminarista no Seminário Nossa como Estado e como povo em segmentos que vão
Senhora de Fátima, de Brasília, do qual tenho boas dos serviços de saúde ao saneamento básico, da
lembranças e sinto muita saudade. Peço a D. Ávila condição alimentar à assistência social.
que transmita meu grande abraço a D. Damasceno, Daí por que não podemos encarar a velhice
meu eterno professor de quem nunca me esqueço. como estorvo, como contratempo, revés, castigo para

Sr. Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, os que cometeram a imprudência de não morrer tão
por quem tenho grande admiração, cujas entrevistas jovem. Quem muito viveu e muito trabalhou, consu-
acompanho há muito tempo, que muito orgulha o Par- mindo os melhores anos da mocidade na luta pela so-
lamento brasileiro e que possui posições muito firmes brevivência, tem direito a uma aposentadoria justa.
e claras em favor da gente mais humilde do nosso Abro aqui um parêntese para enaltecer o traba-
País, muito obrigado pela presença de V. Exa lho do nosso Presidente, João Paulo Cunha, que mui-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, minha to oportunamente criou Comissão Especial para de-
saudação a todos os presentes. bater a reforma da Previdência.
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Como Parlamentar do Estado do Tocantins - e
quero representá-lo muito bem -, manifesto minha
indignação por ver tantas pessoas dedicando uma
vida inteira ao trabalho. As donas de casa que ama
mentam seus filhos, cuidam do marido, da casa, nun
ca receberam um salário, nunca contribuíram para a
Previdência e chegam aos 70, 75 anos sem ter direito
a uma aposentadoria. O trabalhador rural também.
Gostaria muito que esses idosos, de tanta luta, fos
sem reconhecidos nessa reforma da Previdência.

Conclamo os colegas para que os incluamos no
Brasil, que é de 170 milhões de brasileiros, não ape
nas de oitocentas mil pessoas que recebem dez mil,
vinte mil, trinta mil reais por mês. Dividir o bolo com os
brasileiros de maneira justa é a nossa vontade, nosso
desejo.

O Sr. Zé Geraldo - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. MAURíCIO RABELO - Ouço, com muito

prazer, o Deputado Zé Geraldo.
O Sr. Zé Geraldo - Deputado Maurício Rabelo,

agradeço a V. Exa por me conceder um aparte. Na se
mana passada, estive numa reunião em Belém e ouvi
um cidadão da terceira idade dizer que não estamos
nos preparando para a terceira idade, que não sabe
mos envelhecer. Na verdade, isso acontece. Com cer
teza, a Campanha da Fraternidade abre grande deba
te nacional. Todos os anos, os temas escolhidos pelas
Campanhas da Fraternidade se transformam em
grande debate nacional. Há a música, são produzidos
os materiais, lidos em milhões de comunidades do
País, existem as comunidades eclesiais de base, e
vamos intensificando o debate. Então, acredito que
precisamos do debate para que possamos saber en
velhecer. A gente às vezes se esquece de que vai
chegar à terceira idade. Os trabalhadores do País não
estão tendo oportunidade de se preparar a fim de po
der chegar à terceira idade com maior tranqüilidade.
Estou com grande expectativa de que teremos um
grande debate nacional, como acontece todos os
anos com os temas escolhidos pela CNBB.

O SR. MAURíCIO RABELO - Muito obrigado,
Deputado Zé Geraldo. Queria ter o orgulho de conce
der um aparte à Deputada do Piauí, mas não será
possível, pois meu tempo está-se esgotando.

Para concluir, em nome do Partido Liberal, gos
taria de fazer uma sugestão, com muita humildade, à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não sei
se posso, mas gostaria muito.

Foi aprovado nas Comissões, e deverá ser apre
ciado ainda esta semana pelo Plenário, projeto de
nossa autoria que institui o ano de 2004 o Ano da Mu-

Iher. Na oportunidade iremos debater a problemática
da mulher no Brasil.

Gostaria, com muita humildade. de sugerir o
tema Mulher para a Campanha da Fraternidade do
próximo ano. Acreditamos que todo o ano será dedi
cado à mulher. Não sei quais os critérios adotados
pela CNBB, mas quero deixar minha sugestão. pois
tenho certeza de que a problemática da mulher no
Brasil é tema muito extenso.

Muito obrigado a todos e um grande abraço.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Vicentinho) - Com a pala
vra o nobre Deputado Dr. Evilásio, que falará em
nome do PSB.

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
autoridades eclesiais que aqui representam a Igreja
Católica do Brasil, nobre Senador Paulo Paim,
ex-companheiro nesta Casa de cuja luta em prol dos
trabalhadores e das pessoas da terceira idade sou
testemunha, amigas e amigos que prestigiam esta
sessão, meus cumprimentos a todos.

Há 41 anos a Igreja celebra, no período quares
mal, a Campanha da Fraternidade, e sempre objeti
vando propor a reflexão sobre importante tema social,
visando assim ampliar a conscientização de valores
que buscam afirmar a dignidade da vida e da pessoa
humana sob todos os aspectos.

Por acontecer na quaresma. como convém a
esse tempo litúrgico, a Campanha da Fraternidade
suscita um apelo à conversão para a justiça, o amor, a
fraternidade e a paz. E para tanto sempre traz como
elemento motivacional tema relevante da convivência
humana, que interpela a consciência das pessoas e
exige conversão profunda e respostas concretas tan
to por parte da Igreja quanto da sociedade.

Além de demonstrar o compromisso ético da
Igreja Católica, as Campanhas da Fraternidade têm
como característica confirmar literalmente o seu en
gajamento no processo de evangelização, bem como
nos problemas sociais que afetam grande parte da
população brasileira.

Inicialmente voltadas para a vida interna da
Igreja. as Campanhas da Fraternidade. diante da tris
te realidade socioeconâmica e política e de tantas in
justiças, acabaram-se voltando para os temas nos
quais a fraternidade fosse evidenciada. Por isso, a
cada ano, uma situação concreta de carência, de in
justiça, de negação da dignidade humana é iluminada
pela mensagem do Evangelho e pela Doutrina Social
da Igreja. É quando mais veementemente os cristãos.
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incomodados pela Palavra de Jesus, buscam e pro
põem saídas para aquela situação que atinge em
cheio a vida do povo.

Como todos os anos anteriores, o tema da Cam
panha da Fraternidade de 2003 é de grande relevân
cia social. Mas, sem dúvida nenhuma, este ano, te
mos uma campanha diferente e especial.

O tema Fraternidade e Pessoas Idosas, que tem
como lema Vida, dignidade e esperança, é mais do
que apropriado num momento em que, segundo da
dos coletados no último Censo do IBGE, os idosos no
Brasil correspondem a um total de quinze milhões de
pessoas, o que representa 8,6% da atual população.
E justifica-se mais ainda, quando levamos em consi
deração que a previsão estatística para os próximos
vinte anos é de que os brasileiros idosos serão 15%
de todo o nosso povo.

Num momento em que alguém afirma com certa
ironia que "no Brasil os anciões de amanhã serão os
meninos de rua de hoje", a Igreja seriamente e de forma
responsável nos convida à solidariedade e ao respe~o

para com os idosos numa ação comprometida que per
dure no processo de educação cristã e fraterna.

Sras. e Srs. Deputados, quero neste meu pro
nunciamento render minhas homenagens mais uma
vez à CNBB pela brilhante e divina iniciativa de con
clamar a todo o povo brasileiro para que exercite a fra
ternidade e a cidadania, participando ativamente da
solução dos problemas sociais do Brasil, que afetam
as minorias e, de forma particular, os nossos irmãos
idosos.

Reafirmo meu compromisso particular no em
penho total à essa Campanha da Fraternidade. E o
faço como membro atuante da Frente Parlamentar
Católica e, mais do que isso, como membro fiel e sub
misso à doutrina da Igreja Católica.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Francisca
Trindade.

A Sra. Francisca Trindade - Obrigada, Depu
tado Dr. Evilásio, por me conceder o aparte. Aproveito
a oportunidade em que a Câmara dos Deputados de
bate o tema da Campanha da Fraternidade deste ano
para saudar a Conferência Nacional do Bispos do
Brasil, que, a cada ano, conclama a sociedade e o
Estado brasileiros a refletir sobre as condições do
nosso povo. Um país que não cuida das crianças e
dos idosos deve ser condenado. nós, nobre Deputado
Dr. Evilásio, verificamos que as políticas públicas nes
te País ainda não estão pensando nessa fase tão bo
nita da nossa vida. Acredito, Sr. Presidente, que preci
samos nascer, viver e morrer com dignidade. Se ima-

ginássemos nosso corpo em um liqüidificador, depois
de diluído, restaria nossa dignidade. O tema está em
aberto. Esta Casa precisa continuar o debate sobre
políticas voltadas para os idosos. Por isso vamos pro
por o desmembramento da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para que a
nova Comissão passe a debater temas voltados à et
nia, ao gênero e à geração, e para que esta Casa crie
novas oportunidades para se discutir a situação das
crianças, dos jovens e dos idosos de forma perma
nente. Não podemos aceitar o desprezo, o desleixo e
a falta de solidariedade que lamentavelmente ainda
caracterizam o Poder Público. Nossos valores preci
sam ser renovados. Deixo meu abraço a todo o povo
idoso brasileiro e à CNBB.

O SR. DR. EVILÁSIO - Agradeço a V. Exa e in
corporo o aparte ao meu pronunciamento, nobre De
putada Francisca Trindade.

Ouço o nobre Deputado Alex Canziani.
O Sr. Alex Canziani - Muito obrigado, Deputa

do Dr. Evilásio. Cumprimento também o Deputado Vi
centinho que preside esta sessão e a CNBB. Peço
permissão para, em nome do meu Arcebispo, D. Alba
no Cavallin, saudar toda a CNBB pelo belo trabalho
que faz em prol do desenvolvimento do nosso País.
Acompanho no meu Estado, o Paraná, todos os anos,
a Campanha da Fraternidade com a qual a Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil conclama a socie
dade para efetivamente agir em prol da melhoria da
qualidade de vida de todos os cidadãos. E bem faz a
CNBB ao abordar a situação dos nossos idosos, para
que todos possamos refletir, para que os Governos,
tanto o Federal, quanto o Estadual e o Municipal, jun
to com a sociedade organizada possam, cada vez
mais oferecer condições para a melhoria da qualida
de de vida do nosso povo. Sr. Presidente, se V. Exa me
permite, declamarei um pequeno soneto, de autoria
de um poeta do Rio de Janeiro, que transmite um pou
co do trabalho realizado pela CNBB e por todos os
que labutam em prol das pessoas que chegam à ter
ceira idade. Esse soneto, intitulado Economia, diz o
seguinte: "Dá de ti. Dá de ti o quanto puderes - o ta
lento, a energia, o coração. Dá de ti aos homens e às
mulheres, como as árvores dão e as fontes dão - não
apenas os sapatos que não queres e a capa que não
usas no verão. Darás tudo que fores e tiveres - o ta
lento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem
ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, nem
te deva dinheiro ou gratidão. E, com que espanto, no
tarás um dia que viveste fazendo economia de talen
to, energia e coração". Parabéns à CNBB e a todos os
idosos do Brasil. Que esta ação e experiência possam



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10587

ser vistas. Acima de tudo, precisamos ter em mente
que, por meio de ações como esta, possibilitaremos a
todos os idosos do Brasil uma melhor qualidade de
vida. Parabéns aos idosos! Viva a nossa grande
CNBB! Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DR. EVILÁSIO - Agradeço a V. Ex" o
aparte, nobre Deputado Alex Canziani, pois ele em
muito contribui com o meu pronunciamento.

Cumprimento o Presidente da Casa, Deputado
João Paulo Cunha, que acaba de assumir a condução
de nossos trabalhos.

Para finalizar, retomo meu pronunciamento.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Inocêncio

Oliveira.
O Sr. Inocêncio Oliveira - Nobre Deputado Dr.

Evilásio, cheguei à Casa neste instante, pois represen
tei o Presidente João Paulo Cunha e a Câmara dos
Deputados em um seminário sobre o Ano Internacio
nal da Água. Aqui, no Brasil, estamos comemorando a
Semana Nacional da Água. Todos dizem que a obten
ção de água potável e de boa qualidade será o grande
desafio neste início de novo milênio. A Ministra do Meio
Ambiente, Senadora Marina Silva, e o Ministro das Ci
dades, Sr. Olívio Dutra, tiveram importante participa
ção nesse seminário. A Ministra disse que, anualmen
te, morrem cerca de três milhões de crianças no Brasil
por falta de água de boa qualidade e por causa da con
taminação das águas. Faço este registro no momento
em que a CNBB se encontra nesta Casa, representa
da por nossos queridos bispos, arcebispos e cardeais.
Essas pessoas fazem parte desta Igreja de Deus, co
mandada pelo apóstolo da paz e do mundo, o Papa
João Paulo 11, a quem rendo as mais justas e sinceras
homenagens que um ser humano pode prestar a outro.
Sou um admirador intransigente do nosso querido
Papa. Quero dizer que a CNBB se impõe hoje no Brasil
como uma das entidades mais representativas, mais
acreditadas e mais respeitadas. As campanhas da
CNBB abordam problemas básicos da sociedade bra
sileira e têm tido repercussão nacional e internacional.
Daqui a vinte anos o Brasil terá a primeira ou segunda
maior população de idosos do mundo. Assim, a esco
lha desse tema é demonstração de que a CNBB se
atualiza dia a dia e procura, através dessa mensagem
construtiva, de associação da mensagem de Deus
com o destino do homem, fazer com que reflitamos so
bre problemas que devem ser encarados de frente não
só pelos Governos, mas, sobretudo, pelos cidadãos,
que são princípio, meio e fim de toda atividade. É im
portante valorizar o ser humano e a vida, essa dádiva
que Deus nos concedeu, ao mandar seu Filho para
mostrar o amor que Ele tem ao homem. Fico satisfeito

em apartear V. Exa Como disse, sou fervoroso defen
sor e admirador da CNBB. Espero que ela continue
com as Campanhas da Fraternidade sobre união entre
as pessoas, porque só assim valorizaremos o homem
na sua integralidade. Muito obrigado, Dr. Evilásio.

O SR. DA. EVILÁSIO - Com a tolerância do
Presidente João Paulo, ouço o aparte do Deputado
Beto Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Dr. Evilásio, solicito a V. Exa que conclua o pro
nunciamento, após o aparte do Deputado Beto Albu
querque. Precisamos seguir a lista de inscrição e inici
ar a sessão extraordinária.

O Sr. Beto Albuquerque - Sr. Presidente, De
putado Dr. Evilásio, distintos e honrados integrantes
da CNBB, quero, na condição de integrante da banca
da do Partido Socialista Brasileiro, gaúcho e católico,
saudar a iniciativa da Campanha da Fraternidade que
trata de assunto tão caro à nossa Nação: as peculiari
dades que envolvem essa grande nação de idosos,
que precisam, sem dúvida alguma, ser tratados com
dignidade, igualdade de oportunidades, atenção e
respeito. Tenho certeza de que a iniciativa da CNBB
de conclamar os cristãos brasileiros a essa reflexão
determinará, Sr. Presidente, mesmo nesta Casa, do
ponto de vista institucional, que encerremos 2003
com medidas legais ainda mais aprimoradas e com
ações políticas mais efetivas em todas as esferas:
municipal, estadual e federal. Assim, enfrentaremos a
brutal e inaceitável injustiça que ainda ocorre com
aqueles que dedicaram sua vida para que hoje esti
véssemos aqui e para que o Brasil fosse o que é. Qu
ero cumprimentar a Casa pela homenagem e me as
sociar aos seus autores. Nós, legisladores, temos
como responder a essa campanha. E não será ape
nas prestando solidariedade, mas apresentando ob
jetivos e construindo políticas públicas de respeito,
que assegurem a gratidão que uma nação deve ter
para com seus velhos, por tudo que construíram pelo
nosso futuro. Muito obrigado e deixo meus cumpri
mentos à Mesa pela iniciativa.

O SR. DR. EVILÁSIO - Agradeço o aparte ao
nobre Deputado Beto Albuquerque.

Para finalizar meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, lembro um editorial da Arquidiocese da queri
da cidade de São Paulo, que diz:

"Queira Deus que ao iluminarmos a re
alidade sofrida dos idosos com a luz da Pa
lavra de Deus, nesta mesma luz, descubra
mos caminhos de vida, dignidade e espe
rança para eles".
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Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Dr. Evilásio, o Sr. Vi

centinho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Peço aos Sr. Deputados que compareçam ao plenário
porque, após o encerramento desta sessão solene,
teremos sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra o nobre Deputado Wagner Lago, que falará
pelo PDT.

O SR. WAGNER LAGO (PDT-MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
autoridades eclesiásticas e idosos presentes, ocupo
a tribuna para falar em nome do PDT, e é com muita
honra que o faço.

O que ouvi aqui foi uma louvação à vida. Home
nagear os idosos e com eles nos preocupar significa
louvar o dom divino da vida. A vida deve ser vivida em
abundância, com dignidade e respe~o. Infelizmente,
nesta última quadra que atravessa a humanidade, a
vida está submetida à banalidade. Não se respeita a
vida, não se respeita o idoso, não se respeita o jovem,
enfim, não se respeitam os seres humanos.

Agora mesmo, prova dessa banalização da
vida, surge com um novo holocausto contra o Iraque.
Nessa linha de desrespeito à vida, a insegurança está
institucionalizada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta
homenagem à CNBB, pela realização da Campanha
da Fraternidade, sob o lema Vida, dignidade e espe
rança, tenho a honra de representar o meu partido, o
PDT, escolhido que fui pela nossa Liderança.

Desde 1985 a Campanha da Fraternidade tem
tido lemas voltados para problemas sociais como
fome, menor, negro, mulher, indígena e outros. Reali
zada sempre no período da quaresma, em que a Igre
ja se dedica a reflexões espirituais, nos leva este ano
a repensar o papel do idoso na sociedade, na maioria
das vezes por nós desrespeitado. Valho-me das pala
vras de D. Luciano Mendes de Almeida para melhor
definir os objetivos desta campanha:

'Temos de descobrir a riqueza das
qualidades dos idosos, que experiência de
vida, capacidade maior de compreensão e
aconselhamento, sabedoria e virtude de que
nos dá excelente testemunho o Papa João
Paulo 11".

Temos vasta legislação que beneficia os idosos
com tratamento diferenciado, exclusão de obrigações
legais, mas isto não basta. Por lei, fazemos ou deixa
mos de fazer alguma coisa, mas ela não nos cria sen
timentos, não nos conscientiza dos valores que os
idosos guardam e nos transmitem pela experiência
acumulada. A Campanha da Fraternidade 2003 não
pretende baixar normas de convivência para com os
idosos. O lema despertará a sociedade para o conví
vio harmonioso, fraterno, cristão com aqueles que
têm o privilégio e a graça de Deus de hoje serem ido
sos. Frei Beto, em artigo publicado no Correio Brazili
ense comenta sobre a Campanha:

'~ Campanha da Fraternidade vem
nos alertar para a dignidade dos idosos e
propor que os ajudemos a ter esperanças.
Do ponto de vista político, isso significa mul
tiplicar os equipamentos sociais que facili
tem a eles mobilidade e direitos, como já
vem ocorrendo em cidades onde eles não
pagam transporte coletivo, onde bancos
lhes asseguram atendimento especial, su
permercados não os sacrificam em filas in
termináveis':

É preciso que os idosos deixem o contigente
dos excluídos, e estou certo de que a Campanha da
Fraternidade 2003 terá expressivos resultados para
alcançar este objetivo, como sempre obteve noutras
campanhas em que o lema se voltou para questões
sociais. Espero que nossos 15 milhões de idosos te
nham o aceno para se reintegrarem com plenitude no
seio de suas famílias e na sociedade.

Desses 15 milhões de idosos, grande parte são
provedores de suas famílias, especialmente nos mé
dios e pequenos centros urbanos. Com proventos
quase sempre de baixo valor, contribuem com as des
pesas da casa do filho, dos netos, e pouco lhe sobra
para os remédios. Quantos idosos trabalharam anos
a fio, 35 anos ou mais, alcançaram a aposentadoria
para lhes garantir o merecido repouso e dela desfru
tar sem maiores problemas financeiros, ainda têm
que ajudar seus filhos ou netos!

Aproveito a oportunidade para destacar o papel
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na vida
nacional, sua importância na realização das ações das
pastorais, muitas vezes ocupando espaços que caberi
am ao Poder Público para implementar políticas públi
cas que poderiam minorar o Estado de pobreza em que
vive a maioria dos brasileiros. Pastorais ligadas à Di
mensão Social, como a da Criança, do Menor, da Mu
lher Marginalizada e outras mais, atuam em nível nacio-
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nal e algumas, atentas à realidade regional, têm atua
ção específica, como a Pastoral das Quebradeiras de
Coco, no Maranhão. As quebradeiras de coco babaçu
são vítimas de exploração de seus trabalhos pelos pro
prietários dos cocais. Este é um meritório trabalho reali
zado pela CNBB do Maranhão.

Vale mencionar a extensão das pastorais. Por
que elas não se restringem a orientar, conscientizar
as comunidades para solução de seus problemas,
todo o trabalho é realizado sob os princípios da doutri
na cristã, modelando uma conduta dentro dos ensina
mentos da Igreja de Cristo.

D. Jayme Henrique Chemello, em nome do PDT
e do meu próprio, receba nossos cumprimentos, ex
tensivos às autoridades eclesiásticas que fazem a
CNBB, pelo que Vossas Eminências tanto já realiza
ram em favor humildes, guiados pelos ensinamentos
de Cristo.

Sr. Presidente, já me encaminhando para a ter
ceira idade, vou poder dizer a meus filhos e netos que
vi uma entidade chamada CNBB ocupar o espaço na
formação das instituições; que vi a CNBB se preocu
par com a terra, com a juventude e com os idosos.
Vou poder dizer a meus filhos e netos que a CNBB
tem naturalmente um lugar próprio na História do Bra
sil. A CNBB mostra que está preocupada ao fazer
apelos aos políticos e às instituições, a fim de que to
dos os segmentos da cidadania sejam respeitados.

Permitam-me deixar um aviso aos jovens que
amanhã poderão ser idosos. Quando nascemos nos
acompanha uma certeza: a de que morreremos. E
uma hipótese: a que talvez cheguemos a ser idoso. A
trajetória desta hipótese é sempre cheia de incerte
zas, como em versos cantou o príncipe dos poetas
cearenses, Pe. Antônio Tomás, no soneto Contraste:

" Quando partimos no verdor dos anos,
Da vida pela estrada florescente,
As esperanças vão conosco à frente
... E vão ficando atrás os desenganos.
O contrário dos tempos de rapaz:
Os desenganos vão conosco à frente
E as esperanças vão ficando atrás.

Sr. Presidente, para finalizar, solicito a V. Exa

que autorize a transcrição nos Anais da Casa de
duas cartas da CNBB do Maranhão: a de Pinheiro e
a de Bacabal.

D. Luciano tem origem também naquele Estado
e sabe que, apesar de possuir muita terra e muita
água, o Maranhão detém um dos piores indicadores

sociais do País. Lá, mais da metade da população
vive abaixo da linha da pobreza.

Mais uma vez parabenizo a CNBB. Tenho certe
za de que a História haverá de reservar vários capítu
los a esta instituição que cumpriu a missão histórica e
cristã de lutar pela cidadania no Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)

CARTAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

Ao Povo do Maranhão
1. Nós, Bispos da Igreja Católica no Maranhão,

reunidos em Pinheiro nos dias 2 a 5 de janeiro, abor
damos, entre outros assuntos, os problemas sociais
que provocam muito sofrimento ao nosso povo.

Queremos expressar aqui, como Pastores, nos
sa solidariedade e nossas preocupações

2. Preocupa-nos a situação do Maranhão que
apresenta, entre os Estados brasileiros, a maior parcela
de população vivendo abaixo da linha de pobreza:
62,37% vivem com menos de R$ 80,00 por pessoa pr
mês. Esta notícia foi veiculada amplamente pela mídia
nacional. Trata-se do Estado com os índices sociais pio
res, apesar de ser considerado o segundo Estado eco
nomicamente mais viável do Nordeste.

3. Preocupa-nos a realidade dos Povos indíge
nas do Maranhão que exigem demarcação e regulari
zação de suas terras, a preservação das matas, a
educação e saúde de qualidade de acordo com sua
identidade cultural. Reconhecemos que o direito, ga
rantido pela Constituição, dos índios às suas terras,
deve ser acompanhado pela preocupação do Gover
no de garantir novas terras e indenizações a possei
ros pobres que, em boa fé e por políticas erradas do
passado, vivem e trabalham em terras indígenas.

A próxima Campanha da Fraternidade é uma
grande ocasião de reflexão, sem preconceitos, e de soli
dariedade cristã para com os Povos indígenas. Ela será
também um estímulo para abrir o coração a todas as
minorias étnicas e "culturas oprimidas". Apoiamos todo
esforço do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) em
seu serviço missionário aos Povos indígenas.

4. Preocupa-nos a situação dos homens e mu
lheres do campo que, no Brasil e no nosso Maranhão,
são vítimas da desigualdade social e da inaceitável
proteção ao latifúndio e a grandes empresas agríco
las. Apoiamos o esforço da C.P.T. (Comissão Pastoral
da Terra) para defender a vida da população rural no
que se refere à terra, água e meio ambiente.

No nosso Estado, constatamos o multiplicar-se de
conflitos de terra, embora em áreas menores que no
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passado, e a omissão dos órgãos da Federação, do
Estado e das Prefeituras, incluindo o Ministério público e
o Poder judiciário em geral. Os campos naturais da Bai
xada estão sendo grilados e búfalos andam so~os.

5. Preocupa-nos a corrupção e impunidade que
ainda persistem em todos os níveis e das quais os;
pobres são as principais vítimas. Um exemplo trágico
disso são os casos impunes de assassinato de crian
ças e de menores violentados na ilha de São Luís,
que provocaram reações e impacto negativo em nível
nacional e internacional. Outro exemplo é o desvio e
mau uso de verbas, inclusive em projeto comunitários
obtidos através de associações.

6. Convidamos o Povo de Deus a uma vivência
coerente da fé no campo social e político e a um com
promisso profético de denúncia e de luta a partir da
opção evangélica pelos pobres. Essa opção deverá
ser alimentada por uma espiritualidade que leve a
uma presença transformadora na sociedade em prol
de uma melhor qualidade de vida para o povo, em to
das as suas dimensões.

7. Sejam promovidos em nossas Comunidades
o espírito critico e a capacidade de discernimento
cristão, para não sermos enganados pelas propagan
das eleitorais e manipulados pelo monopólio da gran
de mídia.

É importante incentivar a criação e ação consci
entizadora dos comitês contra a corrupção eleitoral,
conforme a Lei n° 9840.

Faz parte da nossa missão trabalhar na educa
ção social e política do povo, para que saiba escolher,
nas próximas eleições, candidatos preocupados com
o bem comum, na perspectiva de um benéfica alter
nância democrática do poder.

8. Conclamamos os políticos que querem inspi
rar-se no Evangelho e na Doutrina social da Igreja a su
perar os interesses particulares e corporativos, os "per
sonalismos" e as divisões inúteis e mesquinhas. Pelo
contrário, devem somar forças no que é essencial: o
serviço generoso ao povo e a construção do uma socie
dade solidária e participativa, à luz do projeto de Deus.

9. As Pastorais sociais estão preparando um
Congresso Estadual sobre Políticas Públicas. Preten
demos, com este evento, dar uma contribuição signifi
cativa para que a sociedade civil, através de seus
membros e de suas organizações, participe de forma
efetiva e qualificada nestas políticas públicas, evitan
do assim que a política seja meramente governamen
tal ou, pior ainda, se torne assunto de meramente
pessoal e privada. Fazemos votos de que haja uma
participação intensa e empenha - la das Comunida-

des cristãs neste Congresso tão importante na atual
conjuntura.

O Menino Jesus abençoe a todos e nos ajude a
sermos, neste mundo marcado por injustiça, ódio e vi
olência, instrumentos de justiça, perdão e paz.

Pinheiro, 5 de janeiro de 2002. - Dom Paulo Edu
ardo Andrade Ponte, Arcebispo de São Luís (MA). 
Em nome dos Bispos do Maranhão. - Dom Affonso Fe
lippe Gregory, Bispo da Diocese de Imperatriz. - Presi
dente do Regional Nordeste V - Dom Geraldo Dantas
de Andrade - Dom Frei José Belisário da Silva, Bis
po Auxiliar da Arquidiocese de São Luís Bispo da Dioce
se de Bacabal - Dom Franco Masserdotti - Dom Val
ter Carrijo, Bispo da Diocese de Balsas, Bispo da Dio
cese de Brejo - Dom Frei Marcelino Correr - Dom Frei
Luís O'Andrea, Bispo da Diocese de Carolina Bispo da
Diocese de Caxias - Dom Reinaldo Pünder Dom Frei
Franco Cuter, Bispo da Diocese de Coroatá, Bispo da
Diocese de Grajaú - Dom Ricardo Pedro Paglia Dom
Walmir Alberto Valle - Bispo da Diocese de Pinheiro,
Bispo da Diocese de Zé Doca - Dom Xavier Gilles, Bis
po da Diocese de Viana.

CARTA DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
DO POVO DE DEUS

Nós, Bispos Católicos do Maranhão, reunidos
em Bacabal, em Assembléia ordinária, nos dias 10 a
4 de janeiro de 2003, convocamos todos os fiéis para
uma grande Assembléia do Povo de Deus.

A Igreja Católica do Maranhão, dentro do con
texto da Igreja do Brasil, viveu, durante os últimos
anos, momentos privilegiados de graça, pondo em
prática o Projeto "Rumo ao Novo Milênio" e o Projeto
"Ser Igreja no Novo Milênio aprovados pela CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Além destes momentos fortes de caráter global,
no Maranhão a Igreja vem realizando, em suas Dioce
ses, as Santa; Missões Populares, que reforçam a ca
minhada das Comunidades Eclesiais de Base e apro
ximam irmãos e irmãs afastados do convívio da Igre
ja. Foi também significativo o Congresso Regional so
bre participação popular em Políticas Públicas, com
seu longo processo de preparação das bases.

Dentro desta caminhada, surgiu a idéia de se re
alizar uma Assembléia do Povo de Deus. Ao longo do
ano de 2003 todas as nossas Comunidades, Paróqui
as, Pastorais, Movimentos e Organismos Eclesiais
estarão em estado de Assembléia, preparando-se,
através de subsídios e iniciativas locais. A realização
da Assembléia do Povo de Deus acontecerá em São
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Luís, nos dias 29 de janeiro a 10 de fevereiro de 2004
como uma solene manifestação de fé.

O objetivo geral da Assembléia é escutar o que
o Espírito de Deus diz à igreja do Maranhão para en
contrar rumos para os próximos anos. Trata-se de
percorrer os mesmos caminhos do povo de Deus na
escuta da Palavra, caminhos vividos também pelo
povo do Maranhão, especialmente ao longo dos últi
mos cinqüenta anos. Só assim poderemos responder
aos desafios dos tempos de hoje.

Para isso é importante retomar a história da
nossa Igreja, analisar a realidade, avaliar nossa práti
ca para descobrir projeto de Deus, que será assumido
no novo Plano Quadrienal, em sintonia com as novas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil.

O Concílio Vaticano" nos recomenda acolher a
vontade de Deus também através dos sinais dos tem
pos. Por isso. a do Espírito, durante este tempo de
graça, nos pede um olhar de fé sobre a realidade que
vivemos. A nova conjuntura política nacional, apesar
dos graves condicionamentos externos, está alimen
tando uma forte esperança de mudanças sociais e de
superação da fome, da exclusão, da desigualdade, da
injustiça. A eleição do novo Presidente, ex-operário e
homem do povo, despertou entusiasmo popular e oti
mismo internacional.

Também em nosso Estado, embora a esperança
de mudança não seja tão grande, há sinais positivos
através de um renovado interesse pelas políticas pú
blicas, pela participação nos movimentos populares e
por novas experiências de democracia participativa.
Há, porém, muitas situações que nos preocupam.

Uma delas é a questão agrária e agrícola. Cons
tatamos no Maranhão crescente concentração de ter
ras; aumento do êxodo rural sem que haja uma política
viável de assentamento; novo surto de agressão e de
violência contra os posseiros. despejos executados
mediante liminares injustas; corrupção e desvio de re
cursos para benefícios particulares; desrespeito ao
meio ambiente, sobretudo através das carvoarias e da
destruição das nascentes e matas ciliares que provo
cam a morte dos nossos rios e lagos; políticas de cré
dito rural que levam ao endividamento e desespero em
milhares de famílias inadimplentes; exportação de
mão-de-obra escrava para outros Estados e presença
de trabalho escravo em muitas fazendas do nosso
Estado. Há, ainda, o problema da demarcação das ter
ras indígenas. A situação mais urgente e dramática é
vivida pelos Awás-guajás, ameaçados de extinção.

Não podemos ignorar a onda de corrupção que
vem se alastrando no Brasil e no nosso Maranhão. Esta

corrupção se torna ainda mais evidente em Administra
ções Municipais com a conivência do Poder Legislativo
e a inoperância dos Conselhos Municipais.

Houve um grande esforço para dificultar a corrup
ção eleitoral, conforme a Lei 9840, de iniciativa popu
lar. Parece, porém, que no nosso Estado a praxe das
campanhas eleitorais, apesar do empenho de alguns
juizes e promotores, mudou muito pouco. Também nas
últimas eleições o dinheiro, que andava e voava solto,
é que determinava o voto do cidadão mal informado ou
mal intencionado. Há denúncias gravíssimas de desvi
os do dinheiro público e de crimes eleitorais, cujos acu
sados parecem protegidos pela impunidade.

Temas conhecimento de uma prática covarde e
freqüente de torturas e maus tratos nas delegacias e
penitenciária; do Maranhão.

Como pastores e como cristãos não podemos fi
car omissos e passivos diante de todas essas situa
ções que negam o projeto de Deus. A Assembléia do
Povo de Deus é uma ocasião preciosa para assumir
mos nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo, inter
pelamos o Poder Judiciário e o Ministério Público,
chamados a extirpar a corrupção e a injustiça, mas
que, freqüentemente, parecem ligados a interesses
particulares e corporativos. Cone/amamo-los a recu
perar sua credibilidade diante do.povo assumindo sua
tarefa de tutelar os conflitos sociais e dirimi-los sob os
esteios da Lei e da Ordem constituídas para constru
ção da paz social.

A triste realidade que estamos vivendo, não nos
desanima nem enfraquece a esperança, se souber
mos confiar na força de Jesus que veio para que to
dos ''tenham vida e a tenham em abundância" (Jo
10,10). A situação política atual nos permite avançar
na participação e organização popular, como condi
ção indispensável para um Brasil democrático e soli
dário. Exige, também, por parte de nós cristãos, o
exercício da capacidade critica e profética, pois qual
quer prática social deve ser encarada a partir da bus
ca da superior justiça do Reino.

A Assembléia do Povo de Deus é uma convoca
ção para intensificar a vivência da fé de forma comu
nitária e transformadora.

A sensibilidade religiosa popular, tão viva e for
te, deve concretizar-se na fidelidade ao Projeto de
Deus dentro da nossa História e da nossa realidade.

Ainda no tempo litúrgico de Natal, invocamos a
proteção de Maria que professou sua confiança em
Deus que "derruba os poderosos de seus tronos e
exalta os humildes" (Lc 1,52). Ela interceda por n ás e
por nossas Igrejas particulares o abençoe nossa ca-
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minhada de fé, esperança e amor, rumo á Assembléia A reforma da Previdência Social envolve dispu-
do Povo de Deus do Maranhão. tas política e ideológica. De um lado, a visão fiscalista,

Bacabal, 4 de janeiro de 2003. - Dom Paulo que vê apenas valores monetários e fiscais e, de ou-
Eduardo Andrade Ponte, Arcebispo de São Luis; tro, a solidariedade, a comunidade, a valorização das

pessoas e a obrigação de a sociedade proteger as
Dom Frei José Belisário da Silva, Bispo da Diocese pessoas quando o mercado as fragiliza.
de Bacabal; Dom Valter Carrijo, Bispo da Diocese de Quero saudar a iniciativa da CNBB, uma marca de
Brejo; Dom Frei Luís D'Andrea, Bispo da Diocese de civilização. As sociedades se construíram em torno de
Caxias; Dom Frei Franco Cuter, Bispo da Diocese de duas questões morais e éticas: cuidar do idoso e cuidar
Grajaú; Dom Ricardo Pedro Paglia, Bispo da Dioce- da criança. Esses dois baluartes demonstram o grau de
se de Pinheiro; Padre Sebastião Lima Duarte, Admi- civilização que as sociedades conquistaram.
nistrador Diocesano de Zé Doca; Dom Geraldo Dan- Ao pautar esse tema, a CNBB demonstra sabe-
tas de Andrade, Bispo Auxiliar da Arquid. de São doria, sensibilidade social e elevação ética e moral.
Luís; Dom Franco Masserdotti, Bispo da Diocese de Muito obrigado. (Palmas.)
Balsas; Dom Frei Marcelino Correr, Bispo da Dioce- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
se de Carolina; Dom Reinaldo Pünder, Bispo da Dio- Com a palavra o Deputado Elimar Máximo Damasce

no, representante do PRONA.
cese de Coroatá; Dom Affonso Felippe Gregory, O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
Bispo da Diocese de Imperatriz; Dom Xavier Gomes,

(PRONA-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Bispo da Diocese de Viana. te, Sras. e Srs. Deputados, autoridades eclesiásticas

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - presentes, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo.
Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, pelo Em boa hora, a Conferência Nacional dos Bis-
PCdoB. pos do Brasil proclamou a Campanha da Fraternida-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem de deste ano sob o tema Fraternidade e Pessoas Ido-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres autorida- sas e o lema Vida, dignidade e esperança. Lançada
des que compõem a Mesa, senhoras e senhores que no período quaresmal, trata este ano do importante
comparecem a esta sessão de homenagem à CNBB, papel do idoso na sociedade.
pelo conteúdo da campanha que faz, numa demons- O Bispo D. Jacyr Francisco Braido, de Santos,
tração de sabedoria, pois inclui, a cada ano, um tema relata que hoje em dia cresceu a expectativa de vida.
que nos leva a refletir sobre os problemas deste País. No Brasil, em 1940, as pessoas com mais de 60 anos

eram 4%; em 2000,8,6%; e, em 2020, esse percentu-
É fundamental olhar o Brasil, como um pastor ai deverá atingir 15% da população.

que olha seu rebanho. Perceber que existem proble- A Campanha da Fraternidade, que se desenvol-
mas e promover reflexões, aprofunda e qualifica a dis- ve durante a quaresma e, por isso, tem forte apelo de
cussão. Mais do que isso, é uma discussão que envol- conversão, propõe três palavras como eixo de reflexão.
ve valores; não se trata de uma discussão genérica Primeira: "vida", que começa pelo cuidado da
sobre um tema. saúde do próprio idoso, passa pela responsabilidade

A CNBB já discutiu desemprego, drogas, presos da família e do Estado, excluindo-se terminantemente
e saúde. Agora, traz um tema atual e que envolve va- a eutanásia.
lores. Não se trata de uma discussão neutra, nem de Segunda: "dignidade", pela qual a pessoa idosa,
um mero olhar caridoso. Como disse, essa discussão que conserva sua capacidade de amar, se sinta valori-
envolve valores que vêem a pessoa de forma restrita zada, amada e útil, continuando a aprender em sua
ou na sua integridade. nova fase de vida e também passe sua rica experiência

Além de olhar o Brasil, de discuti-lo sob o prisma de vida aos mais jovens, sobretudo sua vivência de fé.
de valores, o tema é atual, atualíssimo. Hoje, a situa- Terceira: "esperança". É tão lindo quando a comu-
ção dos idosos envolve o próprio debate da reforma nidade cristã anima o idoso, a fim de que viva esse tem-
da Previdência Social. po como viveram os sábios e profetas da vida ou como

A Constituição Federal de 1988 trouxe, para os o velho Simeão, que, no templo, tomou o Menino Jesus
idosos rurais, outra qualidade de vida: mais da meta- no colo e disse: "Agora posso partir em paz, pois meus
de dos Municípios deste País recebem mais da Segu- olhos viram vossa salvação." Partir em paz. Ele estava
ridade Social e da Previdência Social do que o Fundo falando de sua morte, mas sem amargor, pois ele senti-
de Participação dos Municípios. A dignidade do idoso ra a presença do Senhor e, por isso, estava animado de
rural que, com seu cartão, tem crédito na cidade e uma viva esperança ao dar o passo definitivo.
muitas vezes é arrimo de família, tem de ser estendi- A Bíblia nos dá um conselho admirável: "Levan-
da também ao idoso urbano. ta-te diante dos cabelos brancos; honra a pessoa do



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10593

velho e teme a Deus. Eu sou o Senhor", conforme o
Livro de Levítico.

Esperamos que o atual Governo não se coloque
na contramão dos inativos e, em vez de pensar em
cobrar taxas de previdência dos aposentados, preser
ve a tão irrisória aposentadoria.

Congratulamo-nos com a CNBB pela bela inicia
tiva de homenagear os mais experientes, levando
toda a sociedade a refletir sobre o papel crucial dos
mais velhos.

Em meu nome, em nome do Dr. Enéas e de todo
o PRONA, solidarizamo-nos com o gesto oportuno de
tal iniciativa.

Glorificado seja o Santo Nome do Senhor.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Ortiz, repre
sentante do PV

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, VEma. Cardeal Arcebis
po D. José Freire Falcão, VEma. Arcebispo Militar D.
Geraldo Ávila, D. Francisco Javier Hernández, repre
sentante da CNBB, na pessoa de quem cumprimento
as demais autoridades eclesiásticas presentes, Sras.
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, o Brasil intei
ro, durante o período da quaresma, debate a questão
tema da Campanha da Fraternidade. Hoje vou abor
dar o tema da campanha deste ano de 2003. Já que
estamos quase na Semana Santa, estamo-nos enca
minhando para essa confluência da Sexta-feira San
ta, do Sábado de Aleluia, da Páscoa, e tendo em vista
a campanha desencadeada pela CNBB no Brasil,
penso que nunca é demais fazer algumas reflexões.

Quero saudar mais esta iniciativa de fundamen
tai importância para a cidadania brasileira: o lança
mento da Campanha da Fraternidade 2003, cujo
tema é: Fraternidade e Pessoas Idosas. O que a
CNBB deseja é que se faça é justiça social. Ela vem
pedindo isso há 39 anos, ou seja, desde quando eu ti
nha 27 anos. Ao longo desses 39 anos, o Brasil ga
nhou muito com essas mobilizações. Mais que mobili
zações, as campanhas da fraternidade permitem
uma verdadeira conscientização sobre aspectos pro
blemáticos da sociedade brasileira que precisam ser
sanados para o exercício pleno da cidadania e a ga
rantia de melhor qualidade de vida a tão sofrida e soli
dária população brasileira.

A campanha deste ano baseia-se na melhor ida
de, cujo lema nos motiva de imediato à reflexão sobre
o tratamento que o Estado dá à população idosa des
te país chamado Brasil. O aspecto da exclusão social
se constitui um sistema de morte antecipada aos nos
sos idosos, alimentado por um estilo de vida materia
lista, que vem se alastrando como furacão e diziman-

do nossa civilização, que prioriza o ser humano em
idade produtiva para o capital, afetando profunda
mente famílias em amplos setores sociais.

Não é segredo para ninguém que nossos idosos
são sempre vítimas de preconceitos e muitas vezes
violências. A campanha desde ano é levada avante
pelo Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (CONIC).
Para participar, além dos fiéis, são convidados todos
os cidadãos que lutam por um Brasil justo e solidário,
para que somem forças para a mobilização nacional
contra as drogas, seus mentores, traficantes e todos
os que os apóiam.

Como em outras campanhas, o tema Fraterni
dade e Pessoas Idosas questiona as estruturas políti
cas, econômicas e sociais de nosso País. Sabemos
que o problema do tratamento inadequado destinado
ao idoso passou a ser estrutural, atingindo um grande
número de pessoas, não apenas no Brasil, mas no
mundo inteiro.

Sr. Presidente, estou propondo a criação dos
Conselhos Municipais de Idosos, integrados por re
presentantes da sociedade civil com idade superior a
60 anos, os quais deverão ser ouvidos nas tomadas
de decisões administrativas. O propósito desta minha
contribuição à causa tem por escopo aperfeiçoar a
Política Nacional do Idoso, promovendo, num primeiro
momento, a reintegração social do cidadão da tercei
ra idade, mediante a participação, de fato, nos pro
cessos de decisão da vida comunitária.

São aspectos que considero essenciais no enor
me e ainda incipiente esforço que a Nação brasileira
precisa empreender para fazer justiça àqueles que tan
to contribuíram para o desenvolvimento do País.

Não nos sintamos diminuídos com a criação do
Estatuto do Idoso. Já temos o Estatuto da Criança, o
Código de Defesa do Consumidor e outros estatutos.
Temos de reconhecer que o Estatuto do Idoso nada
mais é do que a materialização da justiça.

Estamos na melhor idade. Não pedimos privilé
gios, apenas igualdade e respeito. Para tanto, há mui
to vimos ensinando aos mais novos que para ser-se
respeitado tem que se dar o respeito, e é isso que es
tamos fazendo a todo o momento.

O Sr. Deley - Sr. Deputado, concede-me V. Ex"
um aparte?

O SR. MARCELO ORTIZ - Ouço, com prazer, o
nobre colega.

O Sr. Deley - Aproveito o momento para deixar
registrada minha alegria com a iniciativa desta Casa,
Sr. Presidente, e cumprimentar os nossos queridos ir
mãos da CNBB. Muito se falou aqui sobre política pú
blica e Estatuto do Idoso. Assim, não poderia deixar
de registrar o belo trabalho já realizado com idosos
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em Volta Redonda. Atualmente atendemos a dez mil dignos membros da CNBB, que cumpri a minha parte
idosos. Nas academias, eles praticam uma série de na condição de Prefeito da Capital.
atividades, como capoeira e natação. Enfim, têm Sr. Presidente, Srs. Deputados, este ano a
oportunidade de resgatar um pouco sua cidadania. CNBB homenageia nossos idosos na Campanha da
Aproveito para saudar aqueles que chamamos de Fraternidade, cujo tema é Fraternidade e Pessoas
meninos e meninas de Volta Redonda e dizer que Idosas. Nesse trabalho, a Igreja Católica pretende
amanhã estaremos juntos para, mais uma vez, poder que todos assumam sua responsabilidade para com
resgatar sua cidadania. Lembro aqui o saudoso Nel- os idosos. Quem ainda não fez a sua parte, que o
son Rodrigues, que, certa vez, ao ser questionado faça. Está em tempo. É preciso discutir sobre os pre-
por alguns jornalistas sobre qual conselho daria aos conceitos contra os mais velhos, que são de grande
jovens, disse: "envelheçam, envelheçam'. importância na sociedade; é fundamental realizar par-

O SR. MARCELO ORTIZ - Agradeço a V. Ex" o cerias com entidades civis, entre outros, desenvol-
aparte. vendo projetos em favor dos idosos.

Sr. Presidente, quero louvar a iniciativa dos Depu- Ao concluir, quero deixar o meu reconhecimento
tados do Partido dos Trabalhadores, porque acompanho à CNBB pela sua competência. A Igreja Católica, de-
o trabalho religioso dos nossos Bispos em São Paulo, corridos mais de 2 mil anos, continua forte, atuante e
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa. presente na história do mundo e particularmente do

povo brasileiro.
Nosso partido, o Partido Verde, participa com Minha homenagem a todos, nas figuras de ho-

muita determinação desse esforço de resgate da ci - mens da maior grandeza na Igreja, pessoas que sem-
dadania dos nossos cidadãos mais vividos. pre respeitei: D. Hélder Câmara, que já se foi; D. Távo-

Quero expressar meu profundo respeito para la, meu Arcebispo de Aracaju; D. Paulo Evaristo Arns;
com esse segmento de nossa sociedade, homenage- D. Aloísio Lorscheider; e tantos outros que dignificam
ando-o na figura querida de minha mãe, Hilda Mar- a história da Igreja Católica. (Palmas.)
ques Ortiz, que no auge de seus 87 anos continua me O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
dando força e conselhos para que minha passagem Obrigado, Deputado Jakson Barreto, pelas palavras
nesta Terra seja marcada pela coragem, retidão e de homenagem.
amor ao próximo. D. Hilda Ortiz, mãe na plen~ude, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem
mulher batalhadora e cristã fervorosa: é na sua figura a palavra o Sr. Deputado Lupércio Ramos, que falará
que destaco a luta em prol de uma velhice saudável e pelo PPS.

produtiva aos nossos idosos. (Palmas.) O SR. LUPÉRCIO RAMOS (PPS _ AM. Sem re-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

Concedo a palavra ao Deputado, Jackson Barreto, re- tados, em nome do meu partido, o PPS, venho prestar
presentante do PMN. nossa homenagem à CNBB pela escolha de tema tão

O SR. JACKSON BARRETO (PMN-SE. Sem re- importante e oportuno. Com atenção, ao longo dos
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- últimos anos, temos acompanhado a preocupação da
tados, Revrno. D. José Freire Falcão, Arcebispo de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de mos-
Brasília, demais autoridades da CNBB, Pro Ervino trar, por intermédio das Campanhas da Fraternidade,
Schmidt, Presidente do Conselho das Igrejas Cristãs. o caminho que Cristo quis para todos: o caminho do

Saúdo, em nome do nosso partido, a competência amor, da paz, da felicidade e da igualdade.
da Igreja Católica Apostólica Romana em nosso País, Hoje, porém, o mundo se depara com uma guer-
principalmente pela instituição da Campanha da Frater- ra infeliz, que se torna ainda mais triste por ocorrer na
nidade, que ao longo dos anos tem demonstrado gran- região onde Cristo nasceu e que nós, católicos, consi-
de preocupação com as questões sociais do nosso deramos a Terra Santa.
País, exemplificada nas campanhas: Pão para quem Queremos dizer à CNBB que não desista e con-
tem fome; Onde Moras; Sem trabalho... Por quê?; Novo tinue transmitindo essas mensagens, ainda que mui-
Milênio sem Exclusões; Vida Sim, Drogas Não. tas vezes lhe pareça pregar no deserto. Foi assim

Essas foram, ao longo dos anos, algumas das também com Cristo.
campanhas que marcaram a história da nossa Igreja O tema da atual Campanha da Fraternidade abor-
Católica. Devo a ela os primeiros ensinamentos so- da questão mu~o prática. O Brasil avançou alguns pas-
bre disputas eleitorais, desde que iniciei minha vida sos em relação aos cuidados para com a terceira idade;
de homem público, como presidente do Clube dos Jo- hoje já ternos urna rede de atenção dirigida a eles, em-
vens da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, na bora ainda tímida. Os idosos que não se deixaram ven-
querida Aracaju, de que fui Prefeito por duas vezes. cer participam dos programas a eles destinados, muitas
Creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros e vezes, com entusiasmo, garra e dedicação; os que se



v- ENCERRAMENTO

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 36
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a sessão.
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abateram, abandonados pela família e pela sociedade, colheu para a Campanha da Fraternidade deste ano o
estão em estado de indigência. tema Fraternidade e Pessoas Idosas, numa forma de

É preciso levantarmos a voz para que o Governo trazer à discussão da sociedade a questão da velhice
construa uma rede de atenção mais abrangente, em nossa terra e, mais que tudo, o tipo de exclusão
quem sabe começando com algo prático, como o Pro- social de que o idoso é a maior vítima, e uma vítima,
grama Fome Zero. Precisamos dar mais carinho e no mais das vezes, indefesa.
atenção àqueles que ajudaram a construir este País Sabemos que a questão nacional tem múltiplas
com tanto amor. facetas, e cada uma delas exige solução urgente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a popula- Entendemos que a necessidade maior está em resol-
ção brasileira envelhece. Os dados demográficos e etá- ver a crise brasileira, e os idosos não são uma luta à
rios colhidos pelo IBGE mostram que o contingente de parte, mas, sim, parte dessa luta.
pessoas com 60 anos ou mais é a cada ano maior. Sr. Presidente, instantes como este têm relevân-

Tal constatação nos leva a outras, uma vez que cia porque trazem à luz do dia a questão e lançam em
esses dados obrigam a mudanças que envolvem a debate a certeza de que os idosos compõem subs-
previdência oficial e a arrecadação do Imposto de tancial parcela de nossa cidadania - cidadania que
Renda - isso para nos ater apenas a questões quanti-
tativas, porque as qualitativas trazem em seu bojo queremos plena e autônoma e portanto, sem neces-
toda uma nova concepção de relacionamento entre sitar de esmolas e muletas.
os cidadãos e entre a cidadania e o Estado. Saudamos a CNBB pela escolha. É a prova ca-

Para alguns, a questão etária, examinada exclu- bal de que a Igreja, em nosso País, está inserida nes-
sivamente por seu viés quantitativo pode ser preocu- te tempo, junto com seu rebanho. Mais que isso, prova
pante, mas convém que essas preocupações sejam a Igreja entender os problemas desse rebanho e que-
de todo minimizadas diante de conclusões bem mais rer buscar as soluções que se fazem necessárias.
otimistas. Afinal, esse aumento do contingente de ido- São as palavras da bancada do Partido Popular
sos decorre, antes do mais nada da melhoria da quali- Socialista nesta Casa. (Palmas.)
dade média de vida do povo brasileiro, o que, sem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ao
sombra de dúvida, tem de ser louvado. encerrar esta sessão, agradeço, em nome da Câmara

De fato, há menos de meio século, a expectativa dos Deputados, a D. José Freire Falcão, ,Arcebispo de
de vida de nossa gente não ultrapassa os 50 anos de Brasília; a D. Geraldo do Espírito Santo Avila, Arcebis-
idade. Hoje, em algumas regiões do País, já é de 70 e, po Ordinário Militar do Brasil; ao Pro Ervino Schmidt,
na média, é de 65 anos de idade. Convenhamos: isso Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Igre-
é muito bom. jas Cristãs do Brasil; à Sra. Maria José Barroso, Presi-

Decorre daí, de pronto, a necessidade de política denta do Conselho Nacional do Direito dos Idosos, e
pública destinada especialmente aos idosos. Os ado- a D. Francisco Javier Hernández Amedo, Bispo da Di-
lescentes e as crianças já têm o seu estatuto; precisa- ocese de Tianguá, a presença.
mos agora, por motivos óbvios, do Estatuto do Idoso. Agradeço também à Rede Vida, à Rede Católi-

Ninguém é criança por muito tempo. A adolescência ca de Rádios e à Rede Canção Nova a cobertura
é também muito fugaz. Somos adultos, é certo, por algum dada a esta solenidade.
tel1'lJO. Mas, velho, é preciso observar, se é até o final da Esta sessão foi deveras produtiva. Muitos de
vida. Equando esse tempo se vai alongando, como ocorre nós pudemos refletir acerca da importância de reali-
em nosso País agora, é preciso que a sociedade e, em zarmos mais profundo debate sobre a terceira Idade.
particular, o Poder Público assumam a questão e bus- Se Deus quiser, oportunamente votaremos o Estatuto
quem as soluções que se fazem necessárias. do Idoso, com as mudanças necessárias, e daremos

O Congresso Nacional, porém, não se mostrou nossa contribuição para a Campanha da Fraternida-
alheio ao assunto. Desde 1997, transita no Parlamento de ao discutir mais sobre a terceira idade, segmento
projeto de lei que dá força legal a toda uma codificação _ que a cada dia cresce no País.
o Estatuto do Idoso -, na tentativa de universalizar medi
das e concessões que se iam obtendo nesse ou naquela
Estado, mas que careciam de organização e generalida
de, como se pretende obter com o Estatuto.

Senhoras e senhores presentes, esta sessão
solene tem duplo objetivo. Um deles é lembrar a ne
cessidades de agilizar a aprovação do já mencionado
projeto de lei. O outro é homenagear a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil que, em boa hora, es-
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Ata da 288 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 27 de março de 2003

Presidência dos Srs:. João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente

ÀS 12 HORAS e 42 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

João Paulo Cunha
Severino Cavalcanti
Ciro Nogueira
Wilson Santos

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 240
Senhores Deputados.

RORAIMA

Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PFL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Total de Amapá: 1

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMOB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PPB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 3

RONDÔINIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT

Miguel de Souza PL
Total de Rondônia: 4

ACRE

João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Luciano Leitoa PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago POT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PMDB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Marcelo Teixeira PMDB
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 12
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Átila Lira PSDB
Francisca Trindade PT
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PFL
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
José Múcio Monteiro PSDB
Marcos de Jesus PL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Benedito de Lira PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Jackson Barreto PMN
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL
João Magalhães PTB
João Paulo Gomes da Silva PL
José Santana de Vasconcellos PFL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
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Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 30

EspíRITO SANTO

Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PFL
Chico Alencar PT
Deley PV
Edson Ezequiel PSB
Francisco Dornelles PPB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PDT

Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PPB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Nelson Bornier PSB
Reinaldo Betão PL
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PPB
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
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Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
Jovino Cândido PV
Luiz Antonio Fleury PTB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abraão PFL
Mariângela Duarte PT
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PPB
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Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Sandes Júnior PPB
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PTB
Total de Mato Grosso Do Sul 1

PARANÁ

Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de PARANÁ 14

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PPB
João Pizzolatti PPB
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon S.Part.
Vignatti PT
Zonta PPB
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Francisco Appio PPB
Francisco Turra PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT

Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 14

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

11- LEITURA DA ATA

O SR.. PAUDERNEY AVELlNO, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vári
os Parlamentares já ocuparam a tribuna desta Casa
para tecer comentários sobre a guerra dos Estados
Unidos contra o Iraque. E nessa guerra, ou antes
dela, foi travada uma guerra de informações.

Hoje não existe noticiário isento no mundo que
possa fazer interpretação dessa guerra, em cujo pro
cesso de preparação já surgiu a primeira mentira: o
Presidente George W. Bush, usando seu poder, co
meçou a estabelecer relação entre o bem e o mal, de
acordo com sua visão, na maioria das vezes distorci
da no que se refere à política e à cultura do Terceiro
Mundo. Com isso, construiu-se a visão de que parte
do mundo estava voltada para o mal e os Estados
Unidos representam o bem, assim como a Inglaterra
de Tony Blair, devido à sua subserviência, ou parte
dela, porque provavelmente Bush e Blair, de maneira
maniqueísta, devem classificar como integrante do
lado mal aquela população que vai às ruas de Lon
dres protestar contra a guerra.

Se a guerra é desejável para alguns governan
tes, é indesejável para o povo. E ela vem acompanha
da de desinformação e muita mentira, como já disse.
Os Estados Unidos, depois de instalado o conflito, co
meçam a dizer que devem ser cumpridas as conven
ções internacionais, como a Convenção de Genebra,
que impede a exposição de prisioneiros de guerra.
Ora, não existe nenhuma convenção internacional
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sendo respeitada por ambas as partes. Mas quem co
mete os maiores desrespeitos são os Estados Uni
dos, que não aceitam o Protocolo de Kyoto e a Con
venção de Armas Químicas, tampouco o estabeleci
mento do Tribunal Penal Internacional, e se posicio
nam perante o mundo como os donos do império,
aqueles que tudo decidem e em nada podem ser con
testados.

Se a Convenção de Genebra foi desrespeitada
pelo Iraque - e foi -, é preciso dizer que os Estados
Unidos foram os primeiros a desrespeitarem-na, de
clarando guerra contra o Afeganistão, expondo e
ameaçando seus prisioneiros, amordaçando-os,
como divulgado em rede internacional de televisão, e
mantendo-os incomunicáveis, em Guantânamos, em
clara violação contra toda e qualquer convenção in
ternacional relativa à guerra.

No que diz respeito à Guerra do Iraque, também
foram os primeiros a mostrar imagens de prisioneiros
iraquianos, provavelmente em razão de o Iraque ex
por hoje imagens de alguns prisioneiros americanos.

Essa guerra vem no momento em que o mundo
teria condição de resolver tudo diplomaticamente, e,
como em todos os conflitos, as vítimas principais são
os inocentes.

Alguns governos, principalmente o americano,
dizem em seu discurso que tem de haver atendimento
humanitário. Ora, atendimento humanitário deve se
dar a todos os povos, principalmente àqueles que
mais necessitam: os pobres, as crianças, as mulheres
e os idosos. Não se tem de fazer guerra para depois
prestar atendimento humanitário. Ninguém quer hu
manismo depois de ter levado tiros e sido alvo de
bombardeio.

Essa é, portanto, uma guerra desnecessária, in
sana, que poderia ser resolvida diplomaticamente.
Mais uma vez a condenamos.

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) - Para
possibilitar que mais Parlamentares façam uso da pa
lavra, esta Presidência reduzirá para três minutos o
tempo a ser concedido aos oradores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Fernandes.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há uma condenação quase unânime

da guerra em curso no Oriente Médio. A disparidade
das forças, a falta de consistência nos motivos alega
dos para o conflito, o perigoso precedente do desres
peito aos organismos internacionais e sobretudo a in
vasão de um país soberano do outro lado do mundo
chocam a humanidade. Porém, o mais preocupante
para nós, brasileiros, é o cenário futuro. Receio que o
cenário internacional, e não apenas em termos de co
mércio, reserve-nos problemas.

O Brasil precisa repensar o papel e o aparelha
mento das suas Forças Armadas. Muito tem sido dito
em termos da necessidade de investirmos em equi
pamentos modernos, em inteligência, na profissiona
lização de nossos soldados. Mas essa mesma guerra
no Iraque, cujo desfecho ainda não podemos anteci
par, aponta no momento para um conflito rua a rua,
casa a casa, onde forças terrestres e armas convenci
onais terão, sim, sua importância.

Li, com tristeza, que num determinado dia da
semana passada toda a frota da FAB permaneceu no
solo, por motivo de economia. Sendo verdadeira essa
notícia, ela denota uma inconcebível ausência de es
tratégia. Para mim, há uma distância de anos luz entre
poupar gastos fazendo com que os Ministros se des
loquem em aviões de carreira e prejudicar o treina
mento de nossos pilotos militares. Mas se esse é um
exemplo gritante, eu gostaria de reforçar minha argu
mentação levando adiante um raciocínio.

Temas cerca de 12% da água doce aproveitável
de todo o planeta, isso sem considerar os aqüíferos.
Grande parte desse recurso natural se encontra na
região amazônica. A água é um bem que já escasseia
em alguns países do mundo. As previsões são som
brias: em menos de um quarto de século, quatro bi
lhões de seres humanos terão água insuficiente ou
imprópria para consumo. Não é difícil concluir que,
sendo o Brasil privilegiado nesse aspecto, para cá se
voltarão os olhos da cobiça internacional. Será difícil
para uma potência internacional forjar argumentos
que justifiquem uma invasão e a apropriação desse
recurso natural? As Forças Armadas dos Estados
Unidos já gozam de livre trânsito na Amazônia colom
biana, franqueada pela alegada luta contra o narco
tráfico. Vejam, Sras. e Srs. Deputados, que esse já é
um fundamento perigoso, porque ninguém pode ne
gar a existência de tal delito em nosso território.

A Amazônia brasileira por enquanto parece a
salvo. Circulou há tempos na Internet uma versão se
gundo a qual escolas americanas teriam adotado um
mapa no qual essa porção do nosso continente seria
considerada "área sob proteção internacional". As au
toridades dos Estados Unidos negaram.



O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Inocêncio Olivei
ra, Sras. e Srs. Parlamentares, quero hoje destacar
questão local. A cidade de Curitiba, Capital do Para
ná, completa no próximo sábado, dia 29, 310 anos.
A cidade, que integra o desafio metropolitano de
uma região que concentra 26 Municípios e pratica
mente 30% da população total do Estado do Para
ná, com 2,7 milhões de habitantes, passa a sofrer
também as contradições de uma metrópole.

De 1970 a 2000, a região triplicou a sua popula
ção, ao agregar mais de 1,8 milhão de pessoas, o que
a faz manter sua condição de região que retém a mai
or parte da população do Paraná. No caso da Região
Metropolitana, porém, o desenvolvimenta não é espa
cialmente homogêneo, como ficou claro agora com os

"Sempre achei aquelas velhas históri
as de agentes secretos americanos infiltra
dos entre missionários na Amazônia fantasi
osas. Nunca tive dúvida de que aquele anti
qüíssimo papo do livro escolar americano
que traria um mapa mostrando a Amazônia
como 'reserva internacional estrangeira' ou
coisa parecida era uma fraude. Veja bem:
eu, que achava Arquivo-X uma obra neo-re
alista de tão pé-no-chão, de tão contida em
sua paranóia. Agora - diante do ataque dos
EUA e da Grã-Bretanha ao fraque, ataque
iniciado muito, muito antes de o prazo de 48
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Sou um pacifista. Não quero que este meu pro- horas dado por Bush a Saddam se esgotar
nunciamento seja considerado um libelo armamentis- - já não sei.
ta, muito menos um manifesto paranóico, mas há ra- Não nutro nenhuma simpatia por Sad-
zões de sobra para que nos preocupemos. O panora- damo Apesar do bigodão, ele é mulher rodri-
ma mundial mostra que tinha razão aquele que disse guiana; Bush e Blair podem nem saber por
que "o patriotismo é o último refúgio de um canalha". que, afinal, estão batendo, se pela democra-
A cobiça e a ganância sempre existiram. A desfaçatez cia, pelas armas químicas, pela luta antiter-
dos poderosos é que atingiu e ultrapassou limites ror ou pelo petróleo, mas o ditador iraquiano
numa escala antes impensável. O que eu quero dizer sabe por que está apanhando".
é que é imprescindível e inadiável que cuidemos da Tenho certeza, contudo, de que há tempos co-
nossa soberania e da nossa defesa, porque se hoje memos mosca na nossa defesa, que aparentemente
são os poços de petróleo, amanhã podem ser muito havia chegado ao fundo do poço com o sucateamento
bem os nossos rios, as nossas fontes e cursos das Forças Armadas na era Fernando Henrique Car-
d'água. doso.

Muito obrigado. Todavia, nos seus primeiros dias, o Presidente
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Avi- Luiz Inácio Lula da Silva adiou por um ano a licitação

so aos Srs. Deputados que esta Presidência só per- para a compra de novos caças para a FAB. Os velhos
mitirá que discursos sejam dados como lidos ao final Mirage estão caindo e terão que se aposentar, quando
da sessão, quando destinará tempo para esse fim. mais tardar, em 2005. Mas Lula entendeu que os 700
Isso é para não prejudicar as inscrições que são feitas milhões de dólares, na verdade, necessários só daqui
cedo. O Parlamentar chega aqui e sofre um by-pass. a dois anos, seriam mais úteis ao Fome Zero. Se sair

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con- da clandestinidade, tal projeto dignificará o País, claro.
cedo a palavra ao nobre Deputado Jair Bolsonaro. No entanto, não podemos continuar a nutrir o precon

ceito de que gastos com defesa são inúteis ou, no má-
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem revi- ximo, um modo de apaziguar os militares, ainda tola-

são do orador.) - Vou tentar reduzir o meu tempo, Sr. mente considerados inimigos da democracia.
Presidente.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, mais da me-
Meu velho pai sempre dizia que não tem limão tade das viaturas do Exército Brasileiro tem mais de

que não dê uma boa limonada ou uma saudável caipi- vinte anos de idade e mais de 70% das aeronaves mi-
rinha. Eu tenho boa memória. litares da FAB estão no chão por falta de peças de re-

O episódio que vem acontecendo agora envol- posição ou de combustível.
vendo o Iraque e os Estados Unidos está servindo de Querer acabar com as Forças Armadas é uma

lição para nós. coisa, mas não podemos admitir que o Governo, com
Vou ler trecho de um artigo do jornalista Arthur recursos já um tanto diminutos para as Forças Arma-

Dapieve, intitulado Bush manda um recado para to- das, continue contingenciando o pouco que elas têm.
dos nós, publicado pelo jornal O Globo de 21 de mar-
ço último - por coincidência, o dia do meu aniversário.
Diz ele:
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dados divulgados referentes ao IDH - índice de De
senvolvimento Humano.

O Paraná é o Estado do Sul do Brasil que apre
sentou os piores indicadores, inclusive em compara
ção com o Estado de São Paulo. Essa posição desfa
vorável em relação aos vizinhos é comprovada quan
do se verifica que o Paraná concentra o maior número
de Municípios do Sul com índice inferior à média bra
sileira. Apenas 36% da população paranaense vivem
em Municípios com alto índice de desenvolvimento
em Santa Catarina, esse número chega a 72%, e a
média é superior a 60% nos Estados do Sul. Também
em relação ao nosso Estado, praticamente 71 % da
população rural se encontra em Municípios com IDH
inferior à média nacional.

Essa análise, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, revela um Estado bastante heterogêneo, ca
racterística constatada nas demais Unidades da Fe
deração, porém mais acentuada em nosso Paraná. A
Região Metropolitana de Curitiba é o melhor exemplo
disso, porque apresenta Municípios com índices em
todas as escalas.

Como ponto positivo, a nossa região concentra
25% do PIB e responde por mais de 50% do valor adi
cionado do Estado e, assim, acaba sendo uma das
ilhas de produtividade entre as metrópoles de nosso
País. No entanto, há desafios: com 25% da população
do Estado vivendo abaixo da linha de pobreza, desta
ca-se que há na Região Metropolitana grande contin
gente - mais de 400 mil pessoas, sendo mais de 100
mil só na Capital - com renda inferior a 80 reais. Com
isso, o núcleo central da Região Metropolitana abriga
em torno de 75 mil habitações irregulares, e os desafi
os se apresentam nas área de segurança pública,
transporte e saneamento.

É, portanto, fundamental provocar reflexão a
respeito, verificar tendências e, especialmente, en
tender que a cidade não está totalmente resolvida - e
não pode ser totalmente resolvida quando há clara
concorrência e competição com outras cidades.

Eis um ponto positivo, Sr. Presidente: o Governo
deixa de ser o interlocutor privilegiado e passa a con
tar com outros setores, em especial o chamado terce
iro setor, com a visão da responsabilidade social de
construção de cidade solidária, com o olhar no futuro
e fundamentalmente sem perder a importância da es
cala humana na construção dos espaços público e
coletivo.

É a nossa homenagem à cidade de Curitiba pe
los seus 310 anos.

À Casa fica a reflexão sobre os desafios que se
apresentam para as próximas gerações.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em primeiro lugar quero associar-me às mani
festações aqui feitas nesta manhã em homenagem à
CNBB pela Campanha da Fraternidade deste ano
que exalta os idosos, uma das preocupações funda
mentais da Igreja Católica e, certamente, do País.

Em segundo lugar, desejo registrar a realização,
entre os dias 21 e 23 deste mês, da I Exposição Naci
onal Agropecuária Comercial, Industrial e de Serviços
de Vitória da Conquista, na Bahia, iniciativa da Coo
perativa Agropecuária daquele Município, apoiada
pelo Governo Federal passado, por intermédio do Mi
nistério da Agricultura e da Delegacia Regional Esta
dual do Ministério da Agricultura na Bahia. Em razão
disso, a 3r Exposição Agropecuária Comercial,
Industrial e de Serviços de Vitória da Conquista tam
bém se realizou como a primeira grande exposição
nacional

Apesar da crise econômico-financeira que vive
o País, induvidosamente esse evento alcançou extra
ordinário sucesso. Os espetaculares negócios ali rea
lizados, a ampliação da relação comercial em âmbito
nacional e a grandiosa participação de expositores da
Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo e de outros
Estados evidenciam o acerto da medida tomada pelo
Governo ao referendar a transformação da Exposição
Agropecuária Industrial, Comercial e de Serviços de
Vitória da Conquista em exposição nacional.

Espero que, no próximo ano, o Governo Federal
participe mais efetivamente do evento, incentive es
sas oportunidades de negócio e descentralize o de
senvo�vimento' permitindo assim que as economias
regionais se organizem para gerar emprego e renda
para a população interiorana do País.

Sr. Presidente, era o registro que gostaria de fazer.
O SR. PEDRO HENRV -Sr. Presidente, peço a

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

V. Exa a palavra.
O SR. PEDRO HENRV (PPB - MT. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parece-me
que o Colégio de Líderes está entrando em entendi
mento, e deveremos, nos próximos minutos, dar início
a uma sessão deliberativa para, dentro desse acordo,
prosseguirmos as votações da Medida Provisória n°
82 e da PEC n° 53, muito importantes para o País.
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Portanto, apelo para os Srs. Parlamentares que
permaneçam na Casa, a fim de que possamos ainda
hoje votar a Medida Provisória nO 82 e a PEC nO 53.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência agradece ao nobre Líder Pedro Henry a
lembrança, e faz suas as palavras de S.Exa., pedindo
aos Srs. Parlamentares que permaneçam na Casa e
venham ao plenário, porque se está concluindo en
tendimento para votação da Medida Provisória n° 83,
importantíssima, sobre a transferência da União para
os Estados e Distrito Federal de parte da malha rodo
viária sob jurisdição federal, e também da Proposta
de Emenda à Constituição n° 53, que trata da altera
ção do inciso V do art. 163 e do art. 192 da Constitui
ção Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra à nobre Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiros e companheiras, tra
go mais uma vez à tribuna desta Casa assunto que
diz respeito diretamente à cidade de Manaus, Estado
do Amazonas, e que, nesses últimos dias principal
mente, vem causando grande instabilidade em decor
rência de uma série de fatores que envolvem o assun
to. Refiro-me à situação do Porto Organizado de Ma
naus. A cidade de Manaus, assim como toda a região
amazônica, é banhada por belos e grandes rios.

Na cidade de Manaus, há um porto de importân
cia estratégica para a região e para o Estado, visto
que grande parte da produção advinda do parque in
dustrial da Zona Franca de Manaus sai exatamente
do Porto de Manaus.

O Porto Organizado de Manaus, de propriedade
da União, foi repassado por concessão para o Gover
no do Estado do Amazonas em 1997, através do Con
vênio n° 7, de 1997, por 20 anos. No cumprimento das
determinações legais, o Governo Estadual criou, ain
da na década de 90, a Sociedade de Navegação, Por
tos e Hidrovias - SNPH, empresa pública do Governo
do Estado do Amazonas, ao tempo em que foi criado
o Conselho Superior de Navegação, Portos e Hidrovi
as, ou seja, um conselho administrativo da SNPH,
empresa pública estadual responsável pela gestão e
organização do Porto de Manaus.

Entretanto, Sr. Presidente, de uns anos para cá
estamos enfrentando problemas seriíssimos, porque
assaltou a direção do Porto um cidadão chamado
Carlos Alberto de Carli, ex-Senador e ex-Deputado
Federal pelo Estado do Amazonas. Esse senhor pre-

sidia o Conselho Superior de Navegação, Portos e Hi
drovias. Na direção deste Conselho, tendo poder for
tíssimo sobre a empresa estadual, abriu um processo
"Iicitatório", em 2001, cujas empresas vencedoras for
malizaram dois consórcios e ganharam o arrenda
mento do Porto de Manaus.

Uma das empresas, chamada Amazônia Ope
rações Portuárias, foi criada em Brasília e não tem ne
nhuma tradição em operação portuária. Era apenas
uma empresa de papel. A outra empresa, Sierra Mar
keting, sediada em Miami, nos Estados Unidos da
América, estava desativada e foi reativada apenas
cinco dias antes da licitação.

Infelizmente, em decorrência das fraudes e das
ilegalidades, foram essas as empresas que ganha
ram o arrendamento do Porto de Manaus pelos próxi
mos 20 anos.

Ocorre, Sr. Presidente, que esses fatos, até en
tão acobertados pelo ex-Governador Amazonino
Mendes, estão, de forma séria, madura e responsá
vel, sendo enfrentados pelo atual Governador do
Estado do Amazonas, Eduardo Braga. No ano passa
do, entramos na Justiça com ação popular para retirar
essas pessoas que só fazem mal à cidade de Manaus
e ao Estado.

Pasmem V. Exas.: o Governador foi obrigado a
solicitar à Assembléia Legislativa a modificação de
um conjunto de leis da Constituição Estadual que fazi
am do Sr. Carlos Alberto de Carli o verdadeiro impera
dor do Porto de Manaus. Uma vez efetivada mudança
da legislação, o atual Governador nomeou o Capi
tão-de-Mar-e-Guerra Jorge França o novo presidente
da empresa estadual e do Conselho Superior.

Eis que, agora, vem o Sr. Carlos Alberto de Carli
exigir na Justiça que o Governo não tome conta do
que lhe pertence.

Não falei de nenhuma irregularidade agora, mas
voltarei à tribuna para falar de inúmeras delas. O pro
blema é do País, porque o porto é da União, particu
larmente do Estado do Amazonas, pois estão utilizan
do esse porto, verdadeiro patrimônio histórico, de for
ma perniciosa.

Espero que em breve o problema seja resolvido
e que o porto volte às mãos do Governo do Estado do
Amazonas.

Muito obrigada.
O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência informa ao nobre Deputado Adelor Vieira
que há uma lista de inscrição. Ao final, o Presidente já
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determinou que chamará aqueles que desejam fazer do com a água, que supostamente falta em Basra ou
breves comunicações, mas não vai abrir mão da or- nas cidades sitiadas do Iraque.
dem da lista. Desde ontem a Presidência anunciou Se Kofi Annan quiser recuperar o mínimo de dig-
que evitará o recebimento de discursos dados como nidade, que renuncie ao mandato. Há muito tempo a
lido nos intervalos. ONU renunciou ao seu papel na civilização contem-

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or- porânea, pois que Annan renuncie ao seu mandato,
demo Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não é em homenagem às vítimas inocentes, àqueles que se
para encaminhar discurso lido. Entendi e louvei a inici- vêem agredidos, vilipendiados, em homenagem
ativa da Presidência ontem, que colocou certa ordem àqueles que no mundo inteiro não aceitam a continui-
nesse processo. Na condição de Deputado integrante dade desta guerra.
da bancada evangélica, membro da igreja evangélica Que este Parlamento, que os nossos partidos,
Assembléia de Deus, quero apenas parabenizar a que as nossas organizações, que todos nós assuma-
CNBB pela abertura do movimento que se iniciou mos uma militância ativa em favor da paz, que todos
hoje nesta Casa: a Campanha da Fraternidade. O nós sejamos protagonistas de um esforço para recu-
tema da terceira idade é louvável. perar a razão para a humanidade, para que ela não se

Muito obrigado. envergonhe do nosso tempo, para que não tenhamos
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Conce- de nos envergonhar da nossa omissão frente a essa

do a palavra ao Sr. Deputado Tarcisio Zimmermann. tragédia ilegal que o império impõe à humanidade.
O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT _ RS. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é

um momento muito grave e que exige de nós atitudes
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

de grandeza para recuperar na humanidade a espe
Deputados, hoje inicia-se a segunda semana da

rança na paz, a vontade de viver e a perspectiva de
agressão militar ilegal que os impérios norte-america- futuro e de solidariedade.
no e inglês movem contra o povo iraquiano. É a se-

Muito obrigado.
gunda semana de uma guerra que a propaganda im- O SR. ZÉ GERALDO (PT _ PA. Sem revisão do
perialista dos Estados Unidos anunciava como cirúr-

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re
gica, limpa e de alvos precisos. E a segunda semana

gistro nesta tribuna que ontem nós, Deputados do Nú-
se inaugura com as manchetes dos jornais de todo o c1eo Agrário do Partido dos Trabalhadores, fizemos vi-
mundo anunciando a tragédia em Bagdá. sita ao Senador Aloizio Mercadante, Líder do Gover-

O cinismo da guerra limpa e tecnológica fez com no no Congresso Nacional, para parabenizá-lo pela
que fossem atingidos alvos dos próprios Estados Uni- firmeza com que está conduzindo as negociações
dos, do Irã e da Síria. Esse cinismo se escancara das dívidas daqueles que trabalham na agricultura fa-
quando bombas norte-americanas, cheias do sangue miliar neste País. São mais de 500 mil famílias, que
derramado por George W. Bush e Tony Blair, atingem esperavam há algum tempo por uma negociação que
a população indefesa do Iraque. pudesse pelo menos tranqüilizá-Ias, enquanto busca-

Neste início de novo milênio, estamos assistindo mos uma solução mais abrangente.
talvez a uma das maiores tragédias que a humanida- Ao longo da história, alguns grandes produtores
de já viveu. Esta não é a primeira guerra que a huma- sempre tiveram grandes financiamentos, e nós, pe-
nidade vive, mas é a primeira deste novo milênio, que quenos produtores, sempre tivemos as migalhas. E
se inaugura sob o manto da ilegalidade e do cinismo. mesmo as migalhas sempre nos foram concedidas

Aqueles que são os assassinos acusam as víti- com base em financiamentos que muitas vezes não
mas, aqueles que dispõem da maior hegemonia militar já poderíamos pagar, o que fez com que muitas famílias
construída na história da humanidade se dão ao direito perdessem suas terras.
de fazer uma guerra sem nenhuma razão ética, sem le- Este Governo inverte a lógica e se antecipa. O
galidade, sem aceitação por parte da humanidade. Governo Lula entende que ao beneficiar 500 mil famí-

Digo que é uma das maiores tragédias da huma- lias está fixando o homem à terra, está colocando em
nidade porque as instituições que construímos ao lon- prática o Programa Fome Zero e garantindo a produ-
go de séculos de civilização se mostraram completa- ção familiar no País.
mente inúteis. É escandaloso o que a ONU vem patro- Portanto, parabéns ao Governo Lula, que enten-
cinando. É patético ver a figura de Kofi Annan, Secre- de que a agricultura familiar é um segmento que con-
tário sempre vassalo dos Estados Unidos, preocupa- tribui para a economia do País e que, se essas famíli-
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as não forem fixadas à terra, em breve estarão, nas Esse núcleo contará com a participação dos ór-
pequenas, nas médias e nas grandes cidades do gãos de inteligência do Estado, de agentes fazendári-
País, batendo às portas das Prefeituras para pedir os e de administração de ativos financeiros, de orga-
cesta básica, a fim de não morrerem de fome. nismos de inteligência da Polícia Federal, com a soci-

Deixo registrado que essa é a sinalização de edade civil organizada e com as duas Polícias do
que a reforma agrária vai acontecer no País, não só Estado, de tal forma que o combate ao crime organi-
com a distribuição de terra, mas com o oferecimento zado não seja apenas matéria alvissareira de alguns
das condições completas de assistência técnica, edu- pontos de estrangulamento, mas se constitua em
cação, saúde e financiamento, para que possamos consistente política do Estado brasileiro com a partici-
desenvolver a agricultura do País. pação dos Poderes Públicos. Com isso, poder-se-á

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. apurar até, no caso de Mato Grosso, o envolvimento-
O SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Sem revisão já há indícios bastante claros - de agentes públicos

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diri- não só na cobertura desse crime e de outros, mas
jo-me à tribuna no período destinado às Breves Comuni- participar dos seus resultados.
cações para reiterar o mais veemente apoio aos orado- Indicarei o Governo do Estado de Mato Grosso
res que se pronunciaram hoje com relação à guerra in- para participar formalmente dos núcleos de gestão
justa e injustificável promovida pelo Govemo americano comum da segurança pública, com a anuência do Se-
e seus aliados contra o povo iraquiano. cretário de Administração do Governador Blairo Mag-

No entanto, quero tratar de outro tema candente gi, então Secretário de Segurança Pública do ex-Go-
em todo o País, o crime organizado. Participei de au- vernador Rogério Salles, e com a participação do
diência, na manhã de hoje, com o Ministro Márcio Corregedor da Procuradoria-Geral do Estado.
Thomaz Bastos, reunido com o Fórum de Combate A política encaminhada pelo Governo Federal,
ao Crime Organizado e à Corrupção no Estado de sem dúvida alguma, possibilita dar fim ao processo de
Mato Grosso, onde ações do crime organizado viti- impunidade, seqüência aos processos de apuração,
maram um juiz, há cerca de três anos, e, mais recen- interferir com relação àqueles agentes de Estado por-
temente, o empresário, diretor do jornal Folha do ventura envolvidos que acobertam os verdadeiros
Estado, Sávio Brandão.

responsáveis.
Neste momento, o crime organizado empreen- Muito obrigado.

de um cerco recrudescido contra agentes do Estado O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presiden-
envolvidos na apuração correta, necessária e indis-
pensável dos responsáveis por esses crimes. te, peço a palavra pela ordem.

Para nossa alegria, o Ministro já havia antecipa- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
do, na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- V. Ex

a
a palavra.

ção, na audiência pública da qual participou na ma- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
nhã de ontem, as iniciativas indispensáveis para o Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
combate ao crime organizado. esta sessão é extraordinária e foi convocada especifi-

S.Exa. mostrou-se articulado e decisivo, ao camente para haver Ordem do Dia. Como já temos
identificar na lavagem de dinheiro o nó em que se en- quorum - 286 Srs. Deputados -, indago a V. Exa a
contram os diversos interesses postos em jogo na or- que horas iniciaremos a votação das matérias cons-
ganização do crime, da violência, da barbárie e do tantes da Ordem do Dia.
descontrole. O próprio Presidente João Paulo Cunha disse

Em face disso, tenho a satisfação de anunciar a que, se não houvesse condições para votação, seria
este Plenário e a meus concidadãos de Mato Grosso desconvocada esta sessão extraordinária e convoca-
que o Ministro Márcio Thomaz Bastos assumiu o da sessão ordinária. Se ultrapassarmos 14h, não po-
compromisso de, nos primeiros dias de abril, retomar deremos decidir nada, e já são 13h24min. Ou começa-
a força-tarefa que, no mês de dezembro, com muito mos a Ordem do Dia ou não votaremos nada. Do con-
êxito, organizou a Operação Arca de Noé - encami- trário, continuaremos esta sessão com Breves Comu-
nhada em consenso com o ex-Governador Rogério nicações - e até dou razão, porque vários Parlamenta-
Salles -, para, a partir de então, formar o núcleo de res querem usar da palavra - ou a Mesa fará valer o
gestão comum de combate ao crime organizado e de seu direito e determinará o início da Ordem do Dia logo
segurança pública. após a manifestação do Deputado Zico Bronzeado.



10606 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta brado protocolo de intenções para se trabalhar em co-
Presidência informa a V. Exa e ao Plenário que a ses- operação, por meio de consórcios, na área de sanea-
são extraordinária vai até as 14h. A partir desse horá- mento básico.
rio, daremos início à sessão ordinária. Uma das propostas que mais apreciei foi a da

Neste momento, procura-se o entendimento possibilidade de as Prefeituras do Estado firmarem
para duas importantíssimas matérias não só para a parceria com o Governo Federal para participarem do
vida do País como também para o posicionamento combate à fome. Ouvi muitos discursos da Oposição,
desta Instituição em face dos grandes problemas que e os apelidamos de aves de mau agouro, ou seja,
a envolvem. Refiro-me à Medida Provisória n° 82 so- aqueles que estão torcendo para que o Programa
bre transferência de estradas para Estados - falta de- Fome Zero, do Governo Lula, não dê certo. As aves
cidir se será transferência de capital ou transferência do mau agouro, no meu Estado, são as chamadas
corrente - e à PEC n° 53, que regulamenta o art. 192 rasga-mortalhas, aquelas que passam por cima das
da Constituição Federal. casas e fazem os colonos pensar que pessoas vão

Sabe-se que numa quinta-feira é difícil conse- amanhecer mortas.
guir quorum para a votação de emendas. Portanto, Se os Governos dos Estados trabalharem com a
peço aos Srs. Parlamentares presentes na Casa que possibilidade de parceria com o Governo Federal, po-
venham a plenário registrar suas presenças para que deremos combater a fome e o Programa Fome Zero
possamos saber quantos Deputados se encontram será um sucesso. É possível, sim, combater a fome.
na Câmara. A votação de emenda constitucional re- Trago o exemplo da pequena cidade de Assis Brasil,
quer quorum qualificado de três quintos, ou seja, 308 com menos de 4 mil habitantes. Perguntei ao Prefeito
votos a favor. quantas famílias precisariam ser atendidas pelo Pro-

Apesar de todos os entendimentos, do encami- grama Fome Zero. Ele respondeu que menos de qui-
nhamento a favor de todos os partidos, corre-se ainda nhentas, talvez trezentas famílias. Perguntei, então,
o risco de não alcançarmos esse número. Por isso va- se a Prefeitura teria condições de assumir 15% das
mos estender a sessão até aproximadamente

famílias e ele disse ser possível, se forem tirados 3 mil
13h45min. Se houver quorum, será iniciada a Ordem

reais para o programa. Se o Governo do Estado con
do Dia, que se prolongará até a conclusão da votação

tribuir com 25% e o Município com 15%, estaremos
das matérias. Em seguida, daremos início à sessão
ordinária, que não é deliberativa, apenas de debates, colaborando com 50% para o combate à fome e a mi

séria em nosso Estado.com Pequeno Expediente, Grande Expediente e Co-
municação Parlamentares. Dessa forma, sugiro essa proposta para todo o

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O Presidente Brasil, para que possamos ajudar a combater a fome.
João Paulo Cunha informou que, se não houvesse Comentava com o Deputado João Correia, do
deliberação, a sessão ordinária seria cancelada. Acre, que, se não combatermos a fome, a violência

Minha preocupação, Sr. Presidente - e V. Exa a vai continuar. Crianças e adolescentes vão continuar
entendeu -, é que uma vez iniciada a votação se pre- sendo arrebanhadas pelo crime organizado, pelo es-
judique a sessão ordinária. Mas, se a votação não ti- quadrão da morte.
ver sido iniciada, a sessão ordinária terá de ser con _ Que o Estado do Acre possa ser um dos primei-
vocada. ros Estados a contribuir de forma verdadeira para a

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É campanha de combate à fome encampada pelo Pre-
verdade. sidente da República.

Desejo informar ao Plenário que estão presen- Era o que tinha a dizer.
tes na Casa 372 Srs. Deputados. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
cedo a palavra ao Deputado Zico Bronzeado. Presidência informa que, às 13h50min, dará a palavra

O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Sem revi- aos Srs. Parlamentares que queiram dar seus pro-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- nunciamentos como lido.
dos, no final de semana passada, estive no meu Esta- Trata-se de nova sistemática. O Presidente João
do para participar de encontro com o Governador Jor- Paulo Cunha aceitou a proposta no sentido de que os
ge Viana, e pude encontrar vários Prefeitos da minha pronunciamentos sejam dados como lido após a fala
região, o Vale do Alto Acre. Na oportunidade, foi cele- dos inscritos.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, apresentei a esta Casa o Projeto de Lei na
501 , sobre programa muito importante que se adapta
ao perfil da ação governamental do Presidente Lula.
Proponho a instituição do Programa Nacional do Pri
meiro Crédito à Juventude Rural - PRONAJUR.

Iniciativas dessa natureza são fundamentais
para que enfrentemos o êxodo rural, necessário e na
tural, do jovem do interior, que não tem condições de
acesso a um pedaço de terra, além daquele herdado
do pai. Em conseqüência, ele vai para a cidade e aju
da a aumentar o índice de desemprego que estamos
hoje a enfrentar.

O objetivo do programa é fazer com que as insti
tuições financeiras dêem alento ao jovem rural, que,
premido pelo pouco espaço de seu minifúndio e pela
cultura familiar predominante, ou seja, a agricuhura
de subsistência, não tem onde cultivar a terra ou se
tornar produtor rural. O primeiro crédito está restrito
aos jovens na faixa etária entre 18 e 32 anos, perten
centes a famílias que vivem da agricultura familiar.
Eles terão facilidades para contrair o crédito, oriundo
do Orçamento ou de fundos setoriais a serem instituí
dos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, além
de carência para pagá-lo.

O Programa Nacional do Primeiro Crédito à Ju
ventude Rural representa o compromisso do Governo
com os jovens vinculados à agricultura familiar. Não
adianta financiar a atividade da família que já está no
campo. É preciso oferecer financiamentos aos que
estão indo para as cidades, mas que querem continu
ar sendo agricultores.

Sr. Presidente, solicito aos Deputados de todos
os partidos e ao Sr. Ministro do Desenvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto, ex-Vice-Governador do Rio
Grande do Sul, que apreciem o projeto por mim apre
sentado. Tenho esperança de que o Governo, pela
primeira vez, vai oferecer financiamento à juventude
rural, a fim de estimulá-Ia a continuar produzindo, no
interior, aquilo de que a cidade tanto necessita.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a mo
bilização das mulheres do campo, conduzida pela
CONTAG, que será realizada hoje a partir das
15h30min. A Marcha das Margaridas é uma ação or
ganizada e articulada pelas trabalhadoras rurais, que

todos os anos apresentam suas reivindicações sobre
suas relações de trabalho no campo.

A Líder sindicalista Margarida Maria Alves, víti
ma da violência contra as trabalhadoras rurais, está
sendo homenageada como patrona do movimento.

Trata-se de uma mobilização de âmbito nacio
nal, que se agrega à luta dos trabalhadores rurais.

Nesse sentido, estaremos participando da aber
tura dessa marcha, que já é um símbolo das mobiliza
ções dos trabalhadores do País, em particular das tra
balhadoras rurais, que afirmaram definitivamente sua
cidadania.

Sr. Presidente, trago ao conhecimento desta
Casa o relatório da Divisão de Defesa Sanitária Vege
tal do Estado do Paraná, que faz grave denúncia rela
cionada à venda de agrotóxicos no País: as grandes
empresas multinacionais do ramo de agrotóxicos es
condem e maquiam, nas suas embalagens, informa
ções decisivas e fundamentais à saúde dos aplicado
res de agrotóxicos, que revelam os riscos constantes
da manipulação desses produtos, alguns dos quais,
proibidos no Brasil, estão sendo vendidos de forma
indevida.

A ANVISA não tem fe~o a fiscalização do co
mércio e da manipulação desses produtos. Essa ação
criminosa e de extrema gravidade, segundo o relató
rio, acontece em larga escala no Brasil.

Vou encaminhar os dados do relatório da Defe
sa Sanitária do Estado do Paraná ao Ministério Públi
co, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do
Meio Ambiente. Os Parlamentares da Comissão de
Agricultura e de Meio Ambiente, bem como os da Co
missão de Relações Exteriores, terão conhecimento
da denúncia.

Seguramente essas empresas multinacionais
em seus países de origem não cometem esse crime
que atenta contra a vida dos trabalhadores e a saúde
da população que manipula esses produtos de alta
periculosidade.

Muito obrigado.

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 nobre Deputado José Thomaz Nonô.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem a se posicionar diante desses fatos. Na época, tam-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, no Orçamento bém apelamos ao futuro Governo Lula para adotar
deste ano, aprovado ano passado pelo Congresso medidas eficazes contra o contrabando, cabendo pu-
Nacional, não foi prevista verba para contratação de nições exemplares para os funcionários da Receita
professores das universidades federais. Federal e das alfândegas que corroboram com essa

Segundo a Associação Nacional de Defesa dos prática nefasta.
Consumidores do Sistema Financeiro-ANDIF, há um Os recursos milionários desviados com o con-
déficit de cerca de 3 mil professores de ensino superi- trabando de mercadorias, se tivessem sido arrecada-
or por não ter havido essa previsão orçamentária, o dos corretamente pelo Governo Federal ao longo das
que significa que as universidades federais públicas, últimas décadas, poderiam ser aplicados na geração
especialmente as da região amazônica, terão extre- de empregos ou no combate à fome. Além disso, a
ma dificuldade de manter o calendário escolar. As uni- grande quantidade de equipamentos eletroeletrôni-
versidades federais da Região Norte do Brasil, nos úl- cos que entra no País sem pagar impostos é uma
timos oito anos, não tiveram do MEC a devida aten- concorrência desleal com as empresas regularizadas
ção para que pudessem se reestruturar, desenvolver e que trabalham na legalidade.
linhas de pesquisa e ter um desenvolvimento Os técnicos da Associação Brasileira da Indús-
auto-sustentável. tria Elétrica e de Eletrônicos - ABINEE afirmam que

Portanto, alerto a Casa que será preciso um re- o mercado informal de componentes para informática
manejamento de verba pública a fim de que as univer- faz com que produtos simples, como gabinetes para
sidades federais do Brasil possam contratar professo- computadores, sejam importados ao invés de serem
res para suprir as aposentadorias e fazer frente ao produzidos no País. Em contrapartida, cerca de 60%
aumento de vagas por elas oferecidas. do comércio de componentes eletroeletrônicos atual-

Sr. Presidente, aprove~o este espaço para fazer mente é ilegal no Brasil.
um convite aos Parlamentares. Hoje, às 17h, no Ple- Se esse quadro for revertido, segundo a
nário 9 das Comissões, será lançada a Frente Parla- ABINEE, os fabricantes nacionais, ou os estrangeiros
mentar de Apoio aos Povos Indígenas, que sustenta- que atuam no País, ganharão o mercado dominado
rá a política indigenista nesta Casa. Pretendemos pelo contrabando. Hoje, o setor tem um dos maiores
aprovar o novo Estatuto do índio, homologar as terras déficits na balança comercial brasileira, com cerca de
indígenas, que aguardam sanção presidencial, e dis- 6,2 bilhões de dólares.
cutir a invasão e ocupação de reservas por madeirei- Mas agora, a pedido do Presidente Lula, medidas
ros, grileiros e garimpeiros, que fazem com que os po- estão sendo elaboradas pelo Ministério do Desenvolvi-
vos indígenas fiquem sobressaltados. mento, Indústria e Comércio Exterior visando endurecer

Portanto, os Parlamentares sensíveis à causa o combate ao contrabando. O Ministro Luiz Fernando
dos povos indígenas estão convidados a comparecer Furlan já revelou aos empresários do setor que o seu Mi-
a esta reunião, quando lançaremos essa frente de ex- nistério e o Ministério da Fazenda estão analisando al-
trema importância para o reconhecimento desses po- guns mecanismos para ev~ar a evasão fiscal.
vos intrínsecos à Nação brasileira. Mais uma vez, queremos conclamar o Congres-

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o so Nacional a participar desse debate. Vem aí a refor-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- ma tributária, e a Casa que representa o povo brasilei-
putados, o Brasil não pode continuar sendo saqueado ro não pode se omitir na hora de implementar uma po-
pelo esquema de corrupção e omissão que sempre lítica tributária justa para o Brasil voltar a crescer. Ao
imperou nas fronteiras, portos e aeroportos do País. mesmo tempo, precisamos criar mecanismos legais

No final do ano passado, o jornal Estado de Mi- mais rigorosos para combater o déficit da balança co-
nas publicou uma série de reportagens dando conta mercial.
de um esquema montado por empresas grandes, mé- Todos nós, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
dias e pequenas que funcionam na sombra dos por- dos, fomos eleitos pelo povo brasileiro para estar
tos brasileiros e que, segundo cálculos preliminares, atentos na elaboração de novos patamares para a so-
subtraiu R$ 6 bilhões dos cofres públicos nos últimos ciedade. Chegou a hora de mudarmos os rumos do
quatro anos. Pela gravidade das denúncias e a con- País, privilegiando a produção e o mercado nacional,
tundência das provas apresentadas pelas reporta- a geração de emprego e renda, o bem-estar das famí-
gens jornalística, o Congresso Nacional foi provocado lias e a cidadania, em detrimento das práticas de pira-
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taria, corrupção e impunidade, que simbolizam triste- tação, falta de estratégia ou atitude que terá de ser re-
mente a maior parte da história do Brasil. vertida num futuro próximo, com gastos expressivos.

Era o que tinha a dizer. Afinal, lá já temos uma estrutura montada, em
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Sem revisão salas da União, e um quadro de funcionários altamen-

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, te qualificados, cuja história se confunde com a da
há países, como a Austrália e a África do Sul, onde as própria EMBRATUR. Tais funcionários já demonstra-
sedes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo ram sua competência fartamente em eventos como o
estão em cidades diferentes. É questionável, portan- Rio 92, a Cimeira, o Campeonato de Clubes da FIFA
to, a idéia de que órgãos federais devam estar neces- em 2000, o Congresso da ABAV e inúmeros congres-
sariamente concentrados numa mesma cidade, es- sos e outros acontecimentos de turismo massivo.
pecialmente nos dias de hoje, com tantas facilidades Além disso, o Rio de Janeiro é o local onde exis-
de transporte e comunicação. te o maior número de ações ajuizadas de interesse da

O assunto que me trouxe a esta tribuna, porém, União Federal na área de turismo, ações cuja respon-
é o fechamento de um simples escritório, a represen- sabilidade pesa sobre uma única advogada, cujo no-
tação da EMBRATUR no Rio de Janeiro. Cidade que, tável denodo subsidia a Procuradoria da União.
segundo declaração do próprio Ministro do Turismo, Diz-se que o fechamento do escritório, cujo gasto
"é absolutamente fundamental ao turismo do Brasil". não soma 300 mil reais por ano, representará uma
E diz mais S.Exa.: "Eu seria despreparado para exer- economia de 16% nos gastos com a estatal. Daí se
cer o cargo se não entendesse o papel do Rio no tu- conclui que a verba da EMBRATUR não chega a 2,5
rismo brasileiro. O Rio é visto como porta de entrada milhões de reais por ano. É o caso de se questionar o
de nosso País, é o cartão postal e referência do Brasil subdimensionamento desse gasto, num país como o
para o turista internacional'. Brasil. Afinal, pretende-se, de forma realista, que o tu-

Ora, o Distrito Federal é em grande parte finan- rismo seja o principal produto de nossa pauta comerci-
ciado com dinheiro federal. Apesar disso, recusa-se a ai, e sabe-se que um investimento de 20 milhões de re-
hospedar presídios federais e, como está documenta- ais, nessa área, gera resultados de 1 bilhão de reais.
do, malbarata o patrimônio fundiário federal sob sua Com um orçamento tão baixo, desprezamos as
guarda. Por que haveria a Federação de continuar a enormes potencialidades do turismo. Não é de se ad-
concentrar todos os órgãos da União neste território? mirar, Excelências, que haja anos em que a capital do
Por que apenas os bônus, e não os ônus? Uruguai, sozinha, receba mais visitantes estrangeiros

A mentalidade de que o Distrito Federal deveria que todas as nossas cidades, praias, florestas e ser-
ser uma "ilha da fantasia" a salvo dos problemas fede- ras somadas.
rais, com tudo de bom que a União pode oferecer, é Precisamos, ao que parece, de reformular, ou
antiquada e antipática nestes tempos de municipalis- formular pela primeira vez, uma política de turismo
mo e descentralização. Se algum outro órgão federal coerente e eficaz, antes de procurarmos bodes expia-
sair do Rio de Janeiro, que vá, então, para o sertão do tórios e sairmos cortando escritórios como o da
Cariri, ou outra região pobre do País que se beneficie, EMBRATUR no Rio de Janeiro, cidade cuja importân-
indiretamente, da presença do órgão público. cia estratégica é indiscutível. A menos que não haja

Repito: não há por que concentrar órgãos e fun- estratégia e tentem-se apenas táticas de acomoda-
cionários públicos numa só cidade. O Governo de ção do orçamento.
FHC exemplificou o fato, provando que até mesmo a Muito obrigado.
presença do Presidente da República pode ser dis- O SR. ZÉ LIMA (PPB - PA. Sem revisão do ora-
pensada na Capital, já que é possível governar a par- dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais
tir de aviões e de países estrangeiros. uma vez ocupo a tribuna deste Parlamento para me

O Rio de Janeiro é a principal cidade turística manifestar sobre a situação dos brasileiros que vivem
brasileira. Brasília não tem portos ou aeroportos com na região da Transamazônica e que se utilizam dessa
fluxo turístico significativo. Ora, retirar a representa- rodovia para o escoamento de sua produção, realizar
ção da EMBRATUR no Rio de Janeiro, e seus apenas operações comerciais ou buscar assistência médica.
38 funcionários, quando sabemos que a cidade sedi- Não se pode mais admitir que aquele povo con-
ará em 2007 os Jogos Pan-Americanos, e possivel- tinue passando por dificuldades, que se repetem e se
mente em 2014 a Copa do Mundo, talvez seja precipi- agravam a cada seis meses, sem que a Administra-
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ção Pública Federal tome as providências necessári
as para, pelo menos, amenizar o seu sofrimento.

Na Amazônia estamos em pleno período inver
noso, quando as chuvas são incessantes, fato de ple
no conhecimento das autoridades responsáveis pelo
setor; portanto, pela manutenção e a conservação
das rodovias que cortam a região. Contudo, mesmo
conhecendo esses problemas, o Governo nada tem
feito para amenizá-los; ao contrário, quando define
cortes no Orçamento Geral da União, o primeiro Mi
nistério a sofrer as conseqüências é o dos Transpor
tes. E, em conseqüência, todas as obras têm seus
cronogramas adiados ou cancelados, a exemplo do
que ocorre com a Rodovia Transamazônica.

Meu Município, Novo Repartimento, localizado
no Sudeste do Pará, às margens da Transamazônica,
encontra-se com problemas, e o poder público local
não tem disponibilidade financeira nem condições
técnicas para solucioná-los. Por exemplo, com as re
centes chuvas, abriu-se um enorme buraco na entra
da da cidade, ainda na aludida rodovia, colocando em
risco mais de duzentos imóveis e afetando diretamen
te mais de mil pessoas, levando o Município a decre
tar Estado de Emergência para recorrer aos poderes
estaduais e federais através dos órgãos de assistên
cia e segurança.

Esperamos todos, Sr. Presidente, que ocorra
imediatamente a ajuda estadual e federal a Novo Re
partimento, pois, vale repetir, o Município não dispõe
de recursos sequer para amenizar os problemas do
contingente populacional atingido, até porque, em se
tratando de local de competência do Governo Fede
ral, no meu entendimento, cabe a esta esfera a reali
zação das referidas obras. Faço um alerta ao Ministé
rio dos Transportes e à área econômica do Governo,
para que tenham a devida consciência da situação
hoje existente em Novo Repartimento e em toda
aquela região. O quadro atual é muito mais grave do
que a simples interdição do tráfego na rodovia, pois
envolve seres humanos e vidas, com sacrifícios imen
sos que ultrapassam os limites da burocracia admi
nistrativa.

Daí o meu apelo, Sr. Presidente, em nome do
povo de Novo Repartimento, para que essas ocorrên
cias cheguem ao conhecimento do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e ao Ministério dos Transportes,
objetivando a adoção de providências imediatas que
solucionem efetivamente o problema. Sabemos da
sensibilidade do Presidente e a ele apelamos para
que não venhamos mais tarde lamentar perdas hu
manas e sofrimentos ainda maiores a uma população
que há décadas enfrenta tão dramática situação.

Estou solidário, neste momento difícil, com a
Administração Pública Municipal e o povo de Novo
Repartimento, estendendo este sentimento aos de
mais Municípios situados às margens da Rodovia
Transamazônica, os quais certamente vivenciam
quadro semelhante.

Tenho ocupado grande parte de meu tempo em
busca de decisões administrativas na esfera federal
que venham sanar esta dívida para com aquelas co
munidades, as quais, muito em função de estímulos
governamentais, foram constituídas e assentadas na
região. Hoje, constata-se lamentavelmente que as
vantagens oferecidas não passaram de promessas,
pois anualmente a população defronta-se com o mes
mo episódio, ou seja, o abandono da única rodovia de
acesso para o escoamento de sua produção e a bus
ca por serviços essenciais.

Espero que providências imediatas sejam adota
das e que o próximo ano seja bastante diferente. Que
ro ter a oportunidade de ocupar este espaço não para
reclamar mais uma vez pelo descaso com que é trata
da a Transamazônica, mas com o propósito de regis
trar o que todos desejamos, ou seja, a definitiva solu
ção dos problemas das rodovias em minha região.

Ao finalizar, Sr. Presidente, encaminho à Mesa
requerimento em que solicito informações ao Ministro
dos Transportes sobre a real situação da Unidade Na
cional de Infra-Estrutura (UNIT) no Estado do Pará.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, após finalizadas as festas de final de ano
e a folia do carnaval, chegaram também sucessivos
aumentos.

O consumidor vai sentir no bolso o reajuste dos
preços de remédios, automóveis, água, combustíveis
e energia.

As novas tabelas de preços da Fiat aumentaram em
média 5%, valendo para todos os modebs. As da General
Motors e Volkswagen aumentam entre 5% e 6%.

Em Minas, as tarifas de água sofreram reajustes
de 29,8%, chegando a 35%. A tarifa de energia elétri
ca aumentou 25% em todo o Estado.

Foi autorizado e liberado aumento de 8,63% no
preço dos medicamentos, podendo chegar a 9,92%,.

Empresários e técnicos do ramo dos combustí
veis reajustaram em 5% o preço da gasolina e em
10% o do óleo diesel, o que acabou refletindo no au
mento do preço do gás de cozinha.

Até quando suportaremos tantos aumentos.
Os aumentos provocam reação em cadeia, re

fletindo na inflação. As avaliações devem ser revistas.
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Justificativas são dadas por todos os setores. O da pública e da sua relação com o PIB, que é um dos
aumento da tarifa da energia é devido à revisão tarifá- componentes mais importantes na análise de risco
ria, o dos combustíveis é para cobrir a defasagem dos dos investidores.
valores em relação ao mercado internacional e, o dos Esta relação dívida/PIB muito alta dificulta e en-
automóveis, a alta do dólar. carece tanto a rolagem das dívidas das empresas e

Enfim, previsão para aumento dos salários não do Governo como a captação de novos recursos ex-
há ainda com tanta veemência e imediatismo. ternos, os quais são indispensáveis para reduzir a co-

Obrigado, Sr. Presidente. tação do dólar, o que significaria menor pressão infla-
o SR. EDUARDO SCIARRA (PFL - PRo Pro- cioná ria.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e O Brasil, assim como os Governos de outros pa-
Srs. Deputados, o Governo do Presidente Luiz Inácio íses, deveria reduzir os juros, o que promoveria um
Lula da Silva está protelando a implementação da aquecimento da economia. Isso nos daria condições
maioria das promessas de campanha, principalmente de conquistar espaços no mercado internacional,
as que dizem respeito ao incentivo que daria à produ- abandonados por países mais afetados pela guerra.
ção industrial e à retomada do desenvolvimento. É Cada vez mais, analistas e agentes econômicos
inadmissível que o Governo Lula eleve as taxas de ju- discordam de que a elevação de taxa de juros seja, no
ros - como já o fez por duas vezes em menos de no- momento, um remédio eficaz para o combate à infla-
venta dias -, o que encarece a produção e prejudica a ção e, ao contrário, afirmam que a economia brasilei-
competitividade dos produtos brasileiros no disputa- ra necessita agora de estímulo ao crescimento e à re-
do mercado internacional. tomada do desenvolvimento. Esta foi uma das princi-

Há anos se fala em reduzir o Custo Brasil, e o pais promessas da campanha do Presidente Lula, o
Presidente nos deu a expectativa de que finalmente que certamente contribuiu para sua vitória. Se imple-
teríamos medidas concretas para conseguir esse ob- mentada tal política, o Brasil entrará em novo círculo
jetivo, mas até agora nada foi feito. virtuoso no seu cenário econômico: mais investimen-

Os empresários têm se queixado, e com razão, tos, mais emprego, mais renda, menor déficit público,
da dificuldade de acesso a capitais de investimento e mais recursos para investimentos na produção e nos
dos sacrifícios que têm de fazer para o pagamento de

programas sociais.
juros. No patamar em que estão, os juros continuam a
privilegiar apenas os bancos, em detrimento dos de- O SR. NILTON BAIANO (PPB - ES. Pronuncia
mais segmentos econômicos, o que prejudica especi- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
almente os tão necessários investimentos sociais. putados, consternado, como todos os capixabas de

Apenas para exemplificar, enquanto o setor fi- bem, quero comunicar que o Juiz Alexandre Martins
nanceiro teve, em 2002, um ano de lucros fabulosos, de Castro Filho, sepultado ontem no Rio de Janeiro,
a indústria, o comércio e os outros serviços são obri- foi brutalmente assassinado próximo a minha resi-
gados a trabalhar com margens cada vez mais aper- dência, em Vila Velha, no Espírito Santo. Um bárbaro
tadas, a reduzir significativamente sua capacidade de crime que comoveu todo o Brasil. Neste clima de co-
investimentos. moção, quero garantir ao povo capixaba que a ação

O temor que se instala entre o empresariado é criminosa no Espírito Santo calou o jovem e valente
que, com o viés de a~a adotado na ú~ima reunião do juiz, mas não vai calar a Justiça.
CapaM, o Banco Central alegue incertezas da guerra Os assassinos agrediram o Estado e mataram
para aplicar novo aumento na taxa SELlC, o que terá um juiz que vinha combatendo a criminalidade no
efeito catastrófico sobre todo o sistema produtivo. Espírito Santo. Assassinaram friamente, mas não

A manutenção dessas elevadas taxas traz con- venceram a luta. Concordo com o Presidente Lula:
seqüências extremamente perversas, as quais se eles não vão ganhar esta luta. São estas palavras sá-
propagam por toda a economia do País: inibem os in- bias e corajosas do Presidente da República que con-
vestimentos, dificultam a geração de emprego, enca- fortam o angustiado povo brasileiro.
recem a produção, diminuem a renda, assim como re- Também tenho hipotecado meu apoio ao Gover-
duzem o recolhimento de impostos. Enfim, atingem nadar Paulo Hartung, que vem investindo no combate
todo o tecido e organização econômico-social do ao crime no Estado. Todos os poderes, toda a socie-
País, o que gera um verdadeiro círculo vicioso. Outra dade organizada, enfim, todos os cidadãos estão uni-
conseqüência nociva é o aumento vertiginoso da dívi- dos neste momento na luta contra as mentes crimino-
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sas que não querem o desenvolvimento e a ordem no
Espírito Santo.

Combato a corrupção, o narcotráfico e todas as
espécies de crime e sinto que as constantes ameaças
são mais que uma intimidação. Perdemos este mês
dois juízes combativos. Infelizmente, isso revela que
essa doença, esse câncer, é nacional e não somente
do Espírito Santo.

Ternos, Sr. Presidente, que garantir a aplicação
da lei no Brasil. Ternos de garantir o trabalho dos ma
gistrados. Temos que acabar com a impunidade e
com as regalias. Para vencer esta luta, como quer o
Presidente, temos de ficar alertas.

Sr. Presidente, o povo capixaba ficou estarreci
do com os últimos acontecimentos envolvendo o bru
tal e covarde assassinato do Juiz Alexandre Martins.
Devemos uma resposta mais dura para as mentes cri
minosas que orquestraram este homicídio.

É o momento de estabelecer no Brasil uma le
gislação especial de combate ao chamado crime or
ganizado, permitindo mais rapidez nos processos, na
prisão provisória e principalmente na detenção em re
gime fechado em períodos mais longos, a critério dos
juízes corregedores. Com certeza, o povo brasileiro
espera com urgência a reforma do Judiciário.

Para concluir, quero deixar minha solidariedade
ao advogado Alexandre Martins de Castro, pai desta
nova vítima da violência no Espírito Santo. Tenho cer
teza de que todos os homens de bem do meu Estado
vão fazer o necessário para apurar tão hedionda mor
te e por seus atos demonstrem que o sacrifício de Ale
xandre Martins Filho não tenha sido em vão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LIRA (PSDB - PI. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Jornal da Câmara divulgou, na edição de hoje,
dia 27 de março, que o Ministério da Justiça vai criar
uma penitenciária federal no Estado do Piauí, para
abrigar o presidiário Fernandinho Beira-Mar. Diz a
nota que o Governador Wellington Dias se dispôs a
realizar essa ação num gesto de apoio às ações do
Governo Lula.

O Brasil todo tem se negado a receber presos
considerados perigosos. O Governo de São Paulo, mai
or Estado da Federação, deixou muito claro que não
aceita a prorrogação da permanência do presidiário,
que lidera o crime organizado no Rio de Janeiro.

A decisão do Governo do Piauí é absurda. O
nosso Estado precisa, na realidade, da instalação de
refinaria de petróleo da Petrobrás, de estradas fede-

rais, de investimentos em infra-estrutura, da implanta
ção do Programa Fome Zero, de mais escolas e em
pregos para os jovens e os desempregados, de apoio
para desenvolver-se, ou seja, necessita da constru
ção de indústrias, e não de presídios.

Aquele gesto revela o negativismo, a subserviên
cia, o atraso e a pequenez do Governo do PT no Piauí.

Conclamo a população teresinense e piauiense
a rejeitar a decisão do Governo Estadual, sob pena
de sermos relegados à condição de povo sem
amor-próprio e sem perspectivas.

Esta é a posição do PSDB na Câmara Federal.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (pMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, foi com muita preocupação que
acompanhamos, recentemente, a divulgação dos nú
meros referentes aos níveis de escolaridade no Bra
si�. A despeito de alguns avanços ocorridos no setor,
nos últimos anos, a verdade é que, em pleno século
XXI, ainda amargamos índices inaceitáveis, que nos
colocam em situação extremamente lamentável, seja
no que diga respeito à própria população, seja no que
diga respeito à posição do País na cena internacional.

A partir de dados obtidos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, o economista
André Urani concluiu que quase 70 milhões de brasi
leiros com mais de 15 anos não têm completo o ensi
no fundamental. A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, de 2001, mostrou que esse contingente,
equivalente a 57,64% da faixa etária pesquisada, não
está apto ao mercado de trabalho nem para ativida
des que exigem mínima qualificação.

Em um faixa um pouco mais elevada - ou seja,
brasileiros com mais de 25 anos -, a proporção dos
que não concluíram o ciclo fundamental sobe para
61,9%. Nesse caso, o problema torna-se ainda mais
grave, pois já foi comprovado que, quanto mais passa
o tempo, mais dificuldade tem a pessoa de retornar
aos bancos escolares, o que restringe, de forma ain
da mais definitiva, as oportunidades de emprego no
mercado informal, de baixa remuneração.

Embora reconheçamos algum progresso - afi
nai, houve melhora em relação a dez anos atrás,
quando o percentual das faixas mencionadas supera
va os 70% - , não podemos deixar de enfatizar a gra
vidade do problema, que atinge enorme fatia da popu
lação. Em uma perspectiva terrível, levantada, aliás,
pelo próprio pesquisador, trata-se de compreender
que o País não pode simplesmente esperar pelo cres
cimento das crianças que hoje estão na escola para
assim qualificar a mão-de-obra nacional. A situação,
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por suas implicações óbvias, está exigindo providên- Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
cias enérgicas e imediatas. O Arcebispo de Goiânia, D. Washington Cruz,

Lembremos aqui, Sr. Presidente, que a queda celebrou, na última terça-feira, o ato de elevação da
dos índices de analfabetismo vem ocorrendo de for- Comunidade Rosa Mística, em Goiânia, a Paróquia,
ma bem mais rápida. É estimulante constatar que, de na própria sede da Igreja, à Rua 1-10, entre as Ruas
1992 para cá, a taxa de analfabetismo entre jovens T-1 e 1-2, no Setor Bueno de minha cidade.
com mais de 15 anos caiu de 17,2% para 12,4%. Nes- A nova Paróquia foi entregue à administração
sa proporção, e em se tratando da educação infantil, dos padres da Pequena Obra da Divina Providência,
os números indicam a tendência de universalização congregação religiosa fundada pelo beato D.Orione,
do acesso à escola, o que representa um avanço para em Tortona, na Itália, com o decreto de aprovação as-
o País. Considerada, no entanto, a baixa escolaridade sinado pelo Bispo Igino Bandi.
entre adultos, a questão educacional brasileira mos- A referida comunidade de fiéis católicos vinha
tra toda sua fragilidade, sobretudo se cogitarmos na sendo conduzida até agora pelos sacerdotes orioni-
inserção do País na economia mundial. tas da Paróquia São Paulo Apóstolo, sob a vigilante

Estamos, pois, diante de um problema extrema- assistência do Padre Geraldo Dias, que tem como au-
mente sério, cujas conseqüências afetam não apenas xiliares os Padres Antônio Dalmasso e Ornar Dante
o indivíduo e sua família - no caso, em virtude do de- Santúrio.
semprego ou subemprego, da baixa auto-estima, ou Pertenço a essa comunidade, pois tenho resi-
do mau rendimento escolar dos filhos, que se espe- dência e domicílio no Setor Bueno, um dos mais prós-
Iham nos pais -, mas também o conjunto da socieda- peros núcleos populacionais de Goiânia. O templo,
de brasileira, com graves reflexos no desenvolvimen- recentemente construído, é um dos mais belos da ci-
to econômico. Todos conhecemos as exigências do dade, não apenas pela sua moderna concepção ar-
mundo globalizado, no que se refere à geração de

quitetônica, como também por sua característica reli-
tecnologia, aos padrões de competitividade e produti- giosa, refletindo as máximas da pregação doutrinária
vidade e ao estabelecimento de um padrão auto-sus- do beato D. Orione.
tentável de desenvolvimento; tudo isso, decerto, man-
tém estreita relação com a qualificação profissional Essa nova Paróquia da Arquidiocese de Goiânia
da população, não apenas hoje, mas também pros- surge exatamente no instante em que se comemora o
pectivamente. centenário de fundação da Pequena Obra da Divina

Mas o pior, Sr. Presidente, é que não se trata, Providência, que há muitos anos atua em Goiás e no
Estado do Tocantins, realizando tarefa missionáriaem absoluto, de um problema novo ou de uma conjun-

tura recente. Trata-se, ao contrário, de um problema nos setores da educação, da saúde e da assistência à
infância.crônico, de natureza estrutural, cuja resolução se vem

adiando década a década, governo a governo, sem Felicito, pois, a comunidade católica da Rosa
que jamais tenha havido investimentos de porte, ver- Mística e formulo votos para que ali venha a se expan-
dadeiramente compatíveis com as reais necessida- dir cada vez mais a participação dos padres orionitas
des do setor. no apostolado da evangelização cristã.

Essa a razão de nossa profunda indignação di- Vou tratar agora de outro assunto.
ante dos números divulgados. Até quando o Brasil Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Câma-
postergará a tão falada revolução das letras, capaz de ra Federal homenageou recentemente quinze perso-
transformar o perfil educacional e profissional do bra- nalidades e uma instituição, conferindo-lhes a Meda-
sileiro? Até quando adiaremos o futuro, porque, a lha do Mérito Legislativo, da Câmara dos Deputados.
despeito de nosso contingente populacional, não dis- O artista Siron Franco, meu conterrâneo de Go-
pomos de recursos humanos devidamente capacita- iás, foi um dos agraciados em virtude de sua ação cul-
dos, por falta de investimentos governamentais? tural e das obras que tem produzido, hoje ocupando

Esperamos muito sinceramente que, agora que lugar especial em vários museus da Europa e entida-
toma posse o novo Governo, na seqüência da mais des do gênero sediadas em inúmeros países da Amé-
democrática eleição da história do País, possamos rica Latina, assim como nos Estados Unidos.
presenciar um grande esforço coletivo para priorizar a Nascido em 25 de julho de 1947 na cidade de
educação. Não há obra ou tarefa, por magnífica que Goiás, caçula dos dez filhos de Constâncio Altino
seja, que assuma, no atual contexto brasileiro, tama- Franco e Semiramis França Franco, Gessiron Alves
nha importância. Franco, nome com que foi registrado civilmente o ar-
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tista condecorado pela Câmara Federal, teve como
orientadores o pintor DJ Oliveira, na Escola Goiana
de Belas Artes, e posteriormente o frade dominicano
Frei Nazareno Confaloni e Cleber Gouveia. Sua pri
meira exposição individual, somente de desenhos, foi
realizada em 1967, no Hotel Bandeirantes, em Goiâ
nia. Mais tarde participava da II Bienal da Bahia, oca
sião em que recebeu o Prêmio Aquisição. Depois, fez
exposições individuais em Brasília, no Rio de Janeiro,
em Porto Alegre e em São Paulo.

Como convidado, Siron Franco participou do I
Salão Global da Primavera, recebeu o Prêmio Via
gem (seis meses) no México e, em seguida, na XII Bi
enallnternacional de São Paulo ganhou prêmio de mil
dólares, além de ser eleito o melhor pintor do ano e
único representante brasileiro da XIII Bienallnternaci
onal de São Paulo. Isento de júri participou do XXIV
Salão de Arte Moderna do Rio de Janeiro, recebendo
o Prêmio Viagem (dois anos no exterior, com uma bol
sa de 500 dólares mensais). Na Mostra Coletiva Itine
rante, recebeu o Prêmio Melhor Pintor do Ano, em
1980, seguindo-se elogios da crítica paulista que o
elegeu como o melhor expositor do ano, presente no
salão do MASP em dois períodos consecutivos.

O meu conterrâneo e amigo Siron Franco com
pareceu a exposições artísticas realizadas na Colôm
bia, no Chile e no Japão - esta última em Osaka. Re
presentou o Brasil com destaque em eventos artísti
cos celebrados no Canadá, no México, na Alemanha
e nos Estados Unidos, inclusive na II Bienal de Hava
na. Também na França foi saliente a sua presença em
Dijon, quando focalizou seu berço natal na exposição
Goiás. Un Regard sur I'Art Conteporain du Brésil. Par
ticipou de cinco coletivas em Estocolmo, Nagoya, Co
lômbia, Los Angeles, Nova Iorque, Indianápolis e Ca
racas. Em Londres, fez uma individual na Durini Mu
seu Contemporary Art.

"Quando estou executando um trabalho, não es
tou com intenção de passar conceitos políticos', es
creveu Siron Franco. Ao contrário, segundo ele ex
pressa, procura, a cada dia, a cada instante, um pro
cesso de aprendizagem, no sentido de se afastar de
conceitos preestabelecidos, para descobrir, cada vez
mais, o que sente: é um mergulho na ignorância. Con
forme sempre afirma - a pintura é isso para ele -,
cada quadro é uma viagem de que não se conhece a
chegada, asseverando também que nunca foi ligado a
correntes, porque as correntes só prendem. Por isso
tem o pensamento insubordinado, pois entende que a
"insubordinação pode trazer o novo",

Todavia, a arte de Siron Franco sempre esteve a
serviço do social. É defensor apaixonado dos índios,

fervoroso adepto da humanidade cristã, aliado conse
qüente na luta contra as injustiças, vigilante ativo dos
direitos humanos, batendo-se em favor dos humilha
dos, dos ofendidos, dos oprimidos, enfim do excluí
dos. É, sem dúvida, um brasileiro consciente de sua
responsabilidade artística no mundo da modernida
de. Ele que, no dizer de Rocha Abramo, "construiu o
espaço de Serra Pelada com objetos e figuras perti
nentes à vida dos catadores de ouro da região".

Quero congratular-me com o goiano Siron Fran
co, com justiça homenageado pelo Câmara Federal.
É um dos grandes pintores não apenas do Brasil, mas
de toda a América Latina. Sua obra repercute em todo
o planeta. Disse Frederico de Morais, o seu mais áci
do crítico, que sua pintura começou a mudar com a
grande tela que enviou para a mostra Uma Interpreta
ção Brasileira de Guernica.

De bom grado, associo-me à homenagem que
lhe foi tributada. Uma homenagem que o povo goiano
recebeu com alegria, pois os meus compatrícios mui
to bem reconhecem a sua personalidade no universo
da arte de pintar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FÁBIO SOUTO (PFL - BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a Bahia é famosa, no Brasil e no mundo, por
várias razões: por seus encantos naturais, que im
pressionam brasileiros e turistas; por seu patrimônio
histórico, dos mais ricos que se conhecem; por seu
carnaval, que reúne a cada ano centenas de milhares
de foliões; pela diversidade da sua cultura; pela ale
gria do seu povo e, também, pelas grandes obras dos
seus Governos, que asseguram aos baianos urna
economia florescente e uma sociedade próspera.

Confirmam nossa impressão os projetos do Go
vernador Paulo Souto, pela segunda vez eleito para
administrar a Bahia e para lutar, com todos os baia
nos, em prol do desenvolvimento econômico e da jus
tiça social. Empossado há pouco mais de dois meses,
Paulo Souto já demonstra que fará um Governo ver
dadeiramente histórico, para a grandeza do Estado e
o orgulho do seu nobre povo.

Ao avaliar os primeiros dias de Governo, Paulo
Souto não se esqueceu das promessas de campa
nha. "Diminuir a exclusão social através de políticas
públicas voltadas para as áreas de habitação, sanea
mento, saúde, educação, complementação alimentar
e ações relacionadas à geração de empregos: esse é
o compromisso que já comecei a cumprir e quero con-
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tinuar cumprindo até o final do meu mandatd' - disse
o Governador.

Numa linha semelhante à do Programa Fome
Zero, com que o Presidente da República declarou
guerra à subnutrição e à pobreza, lançou o Governo
da Bahia um excelente programa de complementa
çãoalimentar-o +Vida, já em ação nos 110 Municípi
os mais pobres do Estado. O projeto beneficia gestan
tes, mães na fase de amamentação e famílias caren
tes com crianças desnutridas de zero a 6 anos.

Uma das primeiras propostas do Governo Paulo
Souto enviadas à Assembléia Legislativa é a que trata
do primeiro emprego. Empresas de médio porte po
derão descontar até 8% do ICMS devido ao abater até
R$ 250,00 por emprego gerado para jovens de 18 a
24 anos. A previsão é que se ofereçam 20 mil novos
postos de trabalho. Esta renúncia não significa perda,
mas investimento no progresso da Bahia e no futuro
do povo baiano.

Em pleno semi-árido, a utilização de água sub
terrânea fará nascer um pólo de hortaliças e oleríco
las em área total de 3 mil hectares. Quatro mil empre
gos diretos e 8 mil indiretos deverão ser gerados pelo
investimento, de R$ 30 milhões de reais. Outro grande
projeto é o habitacional, que prevê a construção, em
mais de 100 Municípios, de 15 mil casas populares,
para famílias com renda de até meio salário mínimo,
através de um programa conjunto com a CEF

Todas essas ações se tornam viáveis em decor
rência do equilíbrio fiscal e financeiro conquistado
pela Bahia ao longo da última década. Antônio Carlos
Magalhães, Paulo Souto e César Borges empenha
ram-se a fundo para que a Bahia possa, no segundo
Governo Paulo Souto, dar ao Brasil novamente uma
extraordinária lição de competência administrativa,
de responsabilidade fiscal e de bom desempenho fi
nanceiro.

Esse é o sentimento com que registramos as
primeiras ações do Governador Paulo Souto, que teve
o privilégio de começar transformando compromissos
de campanha em ações objetivas e concretas, mos
trando seu compromisso de mais uma vez realizar urn
Governo marcado por grandes realizações em in
fra-estrutura, por forte atuação na área social e pela
manutenção do equilíbrio financeiro e fiscal alcança
do nos últimos anos.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Um grande perigo ameaça os Municípios brasileiros.

Todos recordamos o clima da última campanha
eleitoral, que trouxe o Presidente Lula ao Palácio da

Alvorada e à difícil missão de comandar os rumos do
nosso Brasil.

O Presidente Lula foi eleito com votação recor
de. Cabe agora a todos nós, políticos, a missão de
ajudá-lo, para que a esperança do povo se transforme
em realidade.

Apoiaremos todas as boas iniciativas do Gover
no Lula. Mais do que isso, estaremos à disposição
para ajudar a realizá-Ias. Entretanto, colaborar não é
apenas aplaudir; é também questionar, mostrar os er
ros que possam surgir, para que sejam corrigidos. E
ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, para lamentar uma iniciativa do Governo Lula
que julgo equivocada e que, se não for corrigida, cau
sará um grande mal a muitos Municípios brasileiros.

A medida a que me refiro é o cancelamento de
diversos convênios já assinados pela Caixa Econômi
ca Federal e por outros Ministérios com alguns dos
Municípios brasileiros.

Na Bahia, os Municípios atingidos por essa me
dida são, em sua maioria, os de pequeno porte e bai
xa arrecadação. Ora, nobres Deputados, todos sabe
mos que, para poder habilitar-se a esses financia
mentos, os Municípios têm despesas com projetos,
viagens e outros gastos necessários: são despesas
altas para minguados orçamentos!

Os Municípios assumiram esse ônus porque as
obras trariam melhores condições de vida para a co
munidade, garantindo assim muitos empregos e de
senvolvendo essas regiões.

Observem, Sras. e Srs. Deputados, que muitos
desses contratos já haviam sido assinados, empe
nhados e publicados no Diário Oficial da União. Con
sequentemente devem estar inclusos no Orçamento
do Governo como Restos a Pagar, como estabelece a
Lei da Responsabilidade Fiscal.

Em muitos casos, os projetos já foram devida
mente encaminhados à CEF e liberados para o início
dos serviços. As obras já haviam sido, inclusive, anun
ciadas nos Municípios, trazendo novas esperanças
ao seu povo. Além de prejudicar, na maioria dos ca
sos, pessoas carentes, esses cancelamentos ainda
trarão transtornos e desgastes políticos aos Prefeitos,
que acreditaram nos financiamentos.

O custo total das obras canceladas gira em tor
no de 360 milhões de reais. Apenas para citar um
exemplo, os empregos gerados por estas obras cola
borariam grandemente para completar os 10 milhões
de vagas prometidas pelo Presidente Lula durante a
companha eleitoral.
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É preciso termos consciência de que esses 360
milhões de reais estão sendo retirados de Municípios
pobres, carentes, cujas populações são constituídas
de pessoas humildes, para as quais essas obras trari
am uma vida mais digna.

Na condição de representante do Estado da Ba
hia, cumpro o meu dever ao alertar o Governo Federal
para essa verdadeira falta de sensibilidade, que pode
cair sobre muitos dos nossos Municípios. Tenho a cer
teza de que, uma vez levantado o problema, o Gover
no Lula encontrará meios de solucioná-lo, mantendo
os convênios que agora se encontram ameaçados
por esse cancelamento inesperado.

Eu acredito no bom senso do Governo Lula. Não
quero crer que esses cancelamentos tenham sido de
terminados pelo fato de os financiamentos serem
uma realização do Governo anterior.

Como políticos, sabemos que os discursos pre
cisam ser confirmados pelas ações. O novo Governo
já começou, e por isso acreditamos que o Governo
Federal demonstrará sensibilidade e ajudará os Muni
cípios dando apoio às populações carentes, o que
transformará em realidade as esperanças de milhões
de brasileiros.

Muito obrigado.
A SRA. SUELY CAMPOS (PFL - RR. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Estado de Roraima encontra-se numa en
cruzilhada armada por um emaranhado de leis que,
muitas vezes, em lugar de ajudar, atrapalha. Vejam só
a "questão fundiária" do meu Estado. Antes de 13 se
tembro de 1943, as terras que hoje formam o Estado
de Roraima pertenciam ao Amazonas.

Naquela data, o então Presidente Getúlio Var
gas, voltando os olhos para o desenvolvimento da
quela região, o que não tem sido comum, criou cinco
Territórios Federais, fazendo com que, no nosso caso,
as terras amazonenses passassem para a União.

Decorridos 45 anos, pela Constituição de 1988,
Roraima foi transformado em Estado. Mas, até hoje, 15
anos depois, não nos entregaram a nossa base primei
ra, que é o nosso chão, aquilo que todos os demais
Estados têm, e que, infelizmente, nós não temos.

Na verdade, é quase como se morássemos de
aluguel! Mas, no fundo, é muito pior. Porque lá cons
truímos as nossas casas, cultivamos os nossos jar
dins, criamos os nossos filhos, trabalhamos a terra,
plantamos o nosso futuro de forma tão frágil que ne
nhum gerente de banco é capaz de dar um tostão
pelo esforço de uma vida inteira. Lembra-me Havana

e suas milhares de casas e prédios abandonados e
em ruínas, pertencentes ao Governo.

Resumindo, o Governo Federal ficou com as ter
ras amazonenses quando criou o Território Federal do
Rio Branco, mas tem criado intransponíveis obstácu
los, através do INCRA, para que essas mesmas ter
ras passem ao Estado de Roraima, que este Poder
Legislativo criou em 1988. Isso, além de ser um franco
desrespeito à nossa Carta Magna, gera uma injustiça
inaceitável para milhares de brasileiros provenientes
de muitos Estados. Um número de 1.500 a 2.500, a
cada mês, aportam em nosso Estado.

Embora não faltem terras, elas não têm valor,
porque não são tituladas, porque não servem como
garantia para financiar sua própria produção. E até
porque o Governo Federal, o dono de direito, está mu
ito longe de nós, muito ligado em milhares de outros
problemas, menos no que mais nos afeta.

Quero dirigir-me ao Presidente Lula e sugerir
um caminho pelo qual o Governo Federal, comprome
tido com o superávit primário, poderá, sem desembol
sar um único centavo, aumentar os investimentos na
região, facilitar a criação de milhares de empregos e
ver as exportações de Roraima saírem rapidamente
da casa dos 4 milhões de dólares anuais para muito
mais que isso.

Só para exemplificar, a Mitsubishi, conhecida
holding japonesa, quer produzir soja para consumo
humano, com o objetivo de exportar para a Ásia e, em
especial, para o Japão.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Roraima
está a apenas três dias do Canal do Panamá, portan
to, do Oceano Pacífico. Mas, apesar disso, continua
mos distantes desse processo por falta de terras com
títulos definitivos.

E aqui quero chamar a atenção para o seguinte
fato: não se trata de falta de terra, mas apenas de falta do
documento, do papel reconhecido como Título Definitivo!

Percebam que, da parte de Roraima, trata-se
apenas de uma questão de justiça, tal qual aconteceu
com Rondônia ainda nos anos 80. Para nossos ir
mãos migrantes, trata-se de uma oportunidade de
vida decente como não conseguiram em seus Esta
dos de origem. Ou seja, ter sua própria terra docu
mentada e o respectivo financiamento para adqui
ri-Ia. Para o Governo Federal, uma fenomenal oportu
nidade de mostrar sensibilidade e determinação polí
tica, removendo entraves com a simples transferên
cia das terras da União para o Estado de Roraima,
conforme preconiza nossa Constituição, mas que até
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hoje não foi posto em prática por nenhum dos Presi- não é invenção! Foi a geografia e os nossos antepas-
dentes pós-1988. sados que nos fizeram o "Brasil do hemisfério norte"!

Saibam, Srs. Deputados, que, no dia 11 passa- Destaco aqui que já existe um estudo técnico
do, foi fechado um financiamento de 300 milhões de detalhado, no Ministério do Desenvolvimento e Co-
dólares para erguer uma indústria de celulose em mércio Exterior, que mostra a viabilidade econômica
Boa Vista, visando unicamente à exportação. A meta dessa ZPE.
a partir de 2006 será exportar 120 milhões de dólares, Sei que existe no Brasil uma certa indisposição
gerando 5 mil empregos diretos e indiretos. Esse nú- com relação às ZPEs. Mas sei também que grande
mero pode parecer pouco na maioria dos Estados, parte delas foram concedidas, muitas vezes, mais
mas é mu~o significativo para Roraima. pelo prestígio político de quem as pediu do que, ver-

O Governo do Brasil tem que perceber, como dadeiramente, pela sua viabilidade econômica.
esses investidores suíços e canadenses perceberam, Conheço o exemplo da República Dominicana,
a privilegiada situação geográfica do Estado de Rora- onde a economia e os empregos são puxados, em
ima para produzir, exportar e gerar renda. sua maioria, pela indústria de confecções de roupas,

Embora não seja contra, também não me entu- instaladas dentro de 35 ZPEs. E lá eles tem que im-
siasma a instalação de uma Área de Livre Comércio portar tudo, pois não tem nem tecido, nem linha, o que
em Roraima. Historicamente, tem sido muito mais be- está longe de ser o nosso caso. Entram apenas com
néfico para comerciantes-ambulantes-internacionais, a mão-de-obra da costura e geram 140 mil empregos,
que só vendem produtos de baixa qualidade. Vender o que é significativo para um país do tamanho do Bra-
para quem? Para nós mesmos, já que estamos cerca- si!. Imaginem para o povo da República Dominicana!
dos por duas zonas francas: a de Manaus, ao sul, e a Então, é isso o que queremos para Roraima:
recentemente instalada, de Santa Elena de Uairen,

terra com Título Definitivo para cumprir bem a sua fi
na Venezuela, somente a 200 quilômetros ao norte.

nalidade social e econômica e uma condição especial
Talvez o único outro mercado que se possa atin- como só uma ZPE consegue oferecer, para que Rora-

gir seja o da Guiana. Mas antes seria prudente anali-
ima possa ajudar a si e ao Brasil a atingir sua meta su

sar os resultados obtidos no Amapá. Lá existe uma
peravitária. O maior lucro, no entanto, será a oportuni

ALC há mais de 10 anos, e o que sabemos é que isso
dade que muitos terão de melhorar suas vidas.

não deu uma contribuição suficiente para que a recei-
ta de ICMS aumentasse substancialmente! Presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal

Um exemplo notável disso é que, embora nos últi- acaba de identificar litígio entre o Estado de Roraima
mos 4 anos tenha recebido cerca de 500 milhões de re- e a União no que se refere às terras. Presidente, seja
ais a mais que o Estado de Roraima só de FPE, as re- sensato, não perca este momento histórico e promo-
ceitas dos dois Estados tem sido parelhas, um superan- va o direito do Estado de Roraima à posse de suas
do o outro por mu~o pouco. O normal seria que a rece~a terras, encarregando a Advogacia-Geral da União ou
amapaense fosse bem superior à de Roraima. quem quer que seja de resolver definitivamente esse

Pergunto se toda a renúncia ao ICMS praticada impasse que só nos tem atrasado. Nada custará aos
pelo Amapá não tem beneficiado mais os comercian- cofres do Tesouro Nacional, a não ser um pouco mais
tes nômades internacionais do que os próprios ama- de atenção e respeito para com a nossa sempre es-
paenses. E esse é um indicador inquestionável! Quem, quecida Amazônia.
certamente, pode falar melhor a respeito dessa expe- Muito obrigada.
riência são os representantes do Estado do Amapá. O SR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia o

O que faz sentido com a vocação e a logística do seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
meu Estado, Roraima, a meu ver, é uma Zona de Pro- putados, recebi, há poucos dias, uma carta de minha
cessamento de Exportação, as conhecidas ZPEs, nora, Mônica, de nacionalidade espanhola, enviada à
para produzir móveis, calçados e confecções, sempre imprensa de Barcelona e lá publicada há poucos dias,
pensando nos mercados venezuelano e caribenho. que é o motivo deste meu breve pronunciamento pelo

Não pensem os nossos irmãos do Sul, Sudeste e seu significado, pela sua expressividade, por revelar,
Nordeste que, de algum modo, poderíamos competir enfim, o sentimento, entre tantos que já foram mani-
com os grandes produtores brasileiros. Não se trata dis- festados, de mais uma cidadã que se opõe a um go-
sol Na verdade, trata-se de criar mercado para todos, vemo que, neste momento, respalda politicamente a
coisa que ainda não conseguiram. É logística pura! Isso agressão militar que os EUA perpetram contra o Ira-
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, são
poucos os governos, é verdade, diferentemente da
Guerra do Golfo, de doze anos atrás, que neste mo
mento tiveram a ousadia de se somar a essa aventura
belicista, cuja principal finalidade é o controle do pe
tróleo iraquiano, o lucro dos fabricantes de armas e a
afirmação da hegemonia política, econômica e militar
dos EUA.

Mas a verdade é que o protesto nas ruas e pra
ças públicas não é dirigido somente contra as ações
do Sr. Bush, mas também contra a adesão ou a com
placência de regimes políticos cujos representantes
deveriam estar usando todas as armas de sua diplo
macia para impedir a destruição de um país que é
berço das civilizações milenares e a morte de civis
inocentes, vítimas das tais "bombas inteligentes".

Aproveito o momento para afirmar que, como
em nenhum outro tempo, é necessário repensar a
ONU, o seu papel e o seu futuro, seriamente compro
metidos pela postura sempre frágil diante do poderio
econômico e militar dos EUA. Nenhuma nação, por
I!lais poderosa que seja, pode estar acima das outras.
E hora de romper essa hegemonia, tarefa que cabe,
principalmente, aos milhões de norte-americanos
que estão nas ruas desfraldando a bandeira branca
da paz, alimentados pela indignação que toma conta
de todo o mundo.

Que essa guerra trágica e infeliz traga, pelo me
nos, essa lição.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado do Rio
de Janeiro acaba de anunciar o adiamento de obras e
projetos que demandariam, neste ano, investimentos
de 700 milhões de reais.

Adota-se tal decisão mesmo após ficar consta
tado um considerável aumento na arrecadação do
ICMS, da ordem de 19,5% nos três primeiros meses
do ano, em relação a idêntico período de 2002.

A Governadora Rosinha Matheus anunciou
igualmente uma economia mensal de R$ 600 milhões
para os cofres estaduais, graças à reestruturação ad-

"Agora, aqui, todos me olham com iro
nia e perguntam: seu presidente está apoi
ando os Estados Unidos?? O que eu posso
dizer sobre isso? E eu tenho que me calar,
porque nem todos entendem a diferença en
tre a Espanha e a Catalunha. Além disso,
não tem explicação sensata, nem lógica, o
apoio da Espanha aos Estados Unidos. O
que eu posso dizer? Agora, um país como o
Brasil, considerado quase terceiro-mundista,
presidido pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva,
um senhor sem grande ou nenhum estudo
universitário, e que depende economica
mente dos EUA, teve a coragem de enfren
tar o Sr. Bush e dizer-lhe que os brasileiros
estão totalmente contra a guerra e a atitude
de superpotência do Sr. Bush. Creio que a
atitude do Sr. Lula foi muito mais corajosa e
verdadeira do que a do Sr. Aznar" (. ..) "Ago
ra vemos o discurso do Sr. Aznar apresen
tando as razões do apoio aos EUA, real
mente ridículo e absurdo. Quem é ele para
saber o que é melhor e o que é pior para o

que, sob o pretexto de eliminar um regime que supos- povo iraquiano? Onde está a religião e a fé
tamente alimenta o terrorismo internacional. que ele e a sua família nos diziam ter? O Sr.

Minha nora fala de seu orgulho de ser espanho- Aznar tem ouvido as palavras do Papa?
la, de ser de um país que é exemplo de conquistas
históricas, de gênios literários e artísticos e que teve Quem sabe, o Sr. Aznar faça igual ao Sr.
uma grande influência na formação do povo brasileiro Bush: 'fala em nome de Deus'. De que
e de nossa cultura. Mas se diz indignada e envergo- Deus, não sabemos". (. ..) "O nosso monar-
nhada pela posição manifestada pelo Presidente da- ca, o Rei, o que tem a dizer disso tudo?"
quele país, no sentido de apoiar o governo nor
te-americano em sua campanha belicista no Iraque.

Ela lembra, com satisfação, a posição do Presi
dente Lula, mesmo pertencendo a um país do Tercei
ro Mundo, cuja economia encontra-se ainda muito
atrelada aos interesses dos EUA, dando mais um si
nal do respeito que o nosso País granjeou ao se posi
cionar, corajosamente, contra a guerra e ao defender
uma saída pacífica para a crise. Da mesma forma, ela
saúda o posicionamento do Presidente da Catalunha
de onde é originária, que também manifestou-se con~
tra a guerra, diferentemente do governo espanhol.

A carta de minha nora reflete, como já disse, a
posição de milhões de homens e mulheres que não
aceitam a guerra e se rebelam, civicamente, contra
governos que, ou estão participando diretamente do
conflito, como o inglês, ou estão corroborando a ação
norte-americana.

Transcrevo aqui os trechos mais expressivos da
carta:

._------_.•_--.._.__..- ..
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ministrativa e a cortes de despesas, assim como de
contratos de prestação de serviços.

Pois bem, Sr. Presidente, não obstante essa elo
giável disposição de racionalizar os custos da admi
nistração estadual e de obter êxito no incremento de
receitas, o Governo do Rio de Janeiro insiste na ne
cessidade de ajuda federal, sob a forma de renegoci
ação da dívida imobiliária estadual, para poder cum
prir compromissos básicos e essenciais, como o pa
gamento ao funcionalismo público.

Além disso, a administração estadual tem recor
rido a empréstimos junto à Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro e ao Poder Judiciário do Estado.

Tudo isso indica que a crise financeira do Rio de
Janeiro é muito mais grave do que até agora foi publi
camente admitido.

Em face da decisão de adiar a realização de proje
tos e obras no total de 700 milhões de reais porabsoluta
falta de recursos, entendo que o Governo do Estado
precisa levar ao conhecimento da população fluminen
se com mais detalhes o conjunto dos números que
identificam o pesado déficit das suas finanças.

Transmitir à sociedade, com total transparência,
não apenas os programas e ações que estão compro
metendo o orçamento, mas também as razões e os
responsáveis pelos graves e sucessivos desequilíbri
os entre as despesas e as receitas, é condição funda
mentai para que se compreenda realmente todos os
aspectos desse verdadeiro impasse, acima de tudo
para que possamos encontrar soluções para a recu
peração da capacidade do Estado de investir nas áre
as de maior interesse coletivo.

Com toda a sua problemática social, o Estado
do Rio de Janeiro necessita realizar, seja via poderes
públicos, seja via iniciativa privada, inclusive sob a
forma de parcerias, maciços investimentos em in
fra-estrutura, na prestação de serviços públicos de
melhor qualidade e na geração de oportunidades de
emprego. Mas, enquanto persistirem dúvidas sobre a
real situação financeira e orçamentária do Estado, di
ficilmente o Rio terá condições de atrair investimentos
e firmar parcerias sólidas com o empresariado no vo
lume necessário para o seu desenvolvimento.

Estou certo de que, apresentando de maneira
aberta e democrática as contas e os respectivos pro
blemas, o Governo estadual conseguirá readquirir
confiança, unir todas as forças políticas e angariar a
participação do Governo Federal, realizando um
grande mutirão para promover a recuperação das fi
nanças, da infra-estrutura e da própria imagem admi
nistrativa do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Banco da Amazônia, por mais de cinqüen
ta anos, participou do centro do processo do desen
volvimento da Amazônia. Quero reafirmar: participou,
pois, nos últimos anos, não tem participado.

A drástica restrição de recursos e os escândalos
ocorridos com relação a operações nebulosas, que,
até o momento, não foram esclarecidas, são respon
sáveis pelo reduzido dinamismo do BASA nos anos
recentes.

O Banco da Amazônia SA - BASA agrega a
função específica de agente financeiro da política do
Governo Federal para o desenvolvimento da Amazô
nia Legal, área geoeconômica constituída pela Re
gião Norte, pelo Estado de Mato Grosso e por parcela
do Estado do Maranhão, e atua em uma área que
compreende 59% do território nacional.

Os recursos do Fundo Constitucional do Norte
FNO, geridos pelo BASA, quando são aplicados de
maneira correta são ainda muito modestamente apli
cados. Esses fundos, tão importantes para fomentar o
desenvolvimento regional, vivem de arranjos em ar
ranjos, que só promovem protestos e contestações.

O Programa de Apoio à Infra-estrutura Econômica
- PROINFRA, que tem como objetivo apoiar os empre
endimentos não-governamentais que visem implemen
tar, ampliar, recuperar ou melhorar a infra-estrutura eco
nômica, pouco resultado apresentou.

A ausência de informações sobre as execuções
orçamentárias e financeiras oriundas dos recursos geri
dos pelo BASA provenientes desses programas é moti
vo de inquietação dos produtores rurais, dos empresári
os e da população como um todo nos últimos anos.

Esses problemas que surgiram no Banco da
Amazônia têm causado enormes prejuízos aos Esta
dos da Região Norte. Essas situações provocam um
grande mal-estar na região.

Implementos de políticas de desenvolvimento
regional precisam ser urgentemente colocados em
ação, em face do estado de abandono que viveu o
Norte do País nos últimos anos. Os Fundos Constitu
cionais parece que perderam a vocação pública.

Mas o fulcro da questão são os recursos que
não chegam ao destino, ou seja, não promovem o de
senvolvimento da região.

O balanço financeiro do nosso Banco da Ama
zônia precisa ser mais transparente, não nos satisfaz.
A participação financeira em volume de ativos dessa
instituição é grande, mas não vemos os resultados.
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o BASA possui um balanço superavitário, em
razão dos recursos dos projetos que são destinados à
Região Norte. Acontece que o banco deve fazer apli
cações no mercado financeiro desses recursos, ou
deixa-os parados, de forma que sempre apresenta
uma situação financeira confortável, em prejuízo dos
"projetos", que sofrem enormes prejuízos, pois são
implementados com anos de atraso, muitas vezes já
inviabilizados. Essa é a realidade.

É com tristeza que verificamos o Tribunal de
Contas da União informar que ex-diretor do Banco da
Amazônia foi punido por conceder empréstimos irre
gulares. Ele teve suas contas julgadas pelo TCU e
terá que devolver à instituição financeira a quantia de
R$ 752.000,00.

Registramos essas nossas preocupações, mas
também queremos manifestar nossa grande esperan
ça no Ministro Ciro Gomes, que nos revelou em reu
nião de audiência pública que o Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva dará à Região Norte a mesma aten
ção que for destinada ao Nordeste.

Pois, nos últimos oito anos, a execução orça
mentária para a Região Norte não excedeu a média
de 22%. Isso é uma enorme desconsideração com o
nosso povo amazônico.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde junho de 1999, por uma deci
são do Juiz Federal Antônio de Souza Prudente, es
tão proibidos o cultivo e a comercialização da soja
transgênica. E agora? O que fazer com os 6 milhões
de toneladas dessa soja? A omissão do Governo pas
sado na fiscalização permitiu um plantio ilegal, com
sementes contrabandeadas da Argentina, gerando
um grande problema social e econômico. Por isso,
considero acertada a posição que o Governo Lula to
mou de comercializar as 6 mil toneladas de soja plan
tadas ilegalmente. Essa decisão é para viabilizar a sa
fra 2002/2003.

O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva ainda
não tem uma posição definida sobre os transgênicos,
mas o Presidente, junto com o Ministro Roberto Ro
drigues (Agricultura), a Ministra Marina Silva (Meio
Ambiente) e o Ministro Roberto Amaral (Ciência e
Tecnologia), decidiu que esse tipo de plantação será
combatida, até que estudos mais detalhados sobre o
assunto sejam concluídos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu,
como Presidente da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias desta Casa, não po-
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deria de maneira alguma deixar de lado esse debate
e concordo com a posição do Governo Lula, na medi
da que foi tomada.

Essas sementes de soja transgênica entraram
no País porque o Governo anterior não cumpriu o seu
papel fiscalizador. Segundo a Ministra do Meio Ambi
ente, Marina Silva, os produtores agiram ilegalmente
quando não cumpriram a legislação, e o Governo
FHC quando não fiscalizou. O Governo Lula não pode
assumir problemas conseqüentes de oito anos do
não-cumprimento das normas brasileiras sobre esse
tema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também
não é verdade que este Governo está proibindo as
pesquisas. Há mais de dez anos, a EMBRAPA vem fa
zendo estudos de biotecnologia, mas ainda não teve
um resultado satisfatório sobre impacto ambiental,
contaminação das outras variedades tradicionais e
ecossistemas compensados pela rotatividade no ma
nejo. Tudo isso as pesquisas estão avaliando.

O assunto é difícil e delicado, até que as pesqui
sas indiquem uma solução. O momento é de esperar.
Por isso, o Governo decidiu dar mais tempo e investir
mais dinheiro para fomentar o debate antes de tomar
uma decisão sobre o plantio e a comercialização.

Mas é certo deixar essas 6 mil toneladas de soja
se perderem? É um atentado à vida humana e uma
contradição de um governo que defende a fome zero.
Por isso, considero justa a comercialização dessa
soja, mas que ela seja a única a ser consumida, até
que os estudos sobre o tema sejam concluídos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ao participarmos hoje da solenidade
de abertura do Seminário Água, Desenvolvimento e
Justiça Ambiental, neste que já foi denominado Ano
Internacional da Água Doce, com a participação dos
Ministros do Meio Ambiente, Senadora Marina Silva,
e das Cidades, ex-Governador Olívio Dutra, do Presi
dente da Agência Nacional de Águas, Jerson Kelman,
do Secretário de Recursos Hídricos, João Bosco Sen
ra e de outras autoridades presentes.

Somos levados a fazer uma profunda reflexão
sobre o assunto, Sras. e Srs. Parlamentares, pois
água é tudo; representa a vida e, por isso, temos que
nos preocupar seriamente com a sua preservação.

Em Pernambuco, temos rios fundamentais,
como o Pajeú, o Brígida, o Moxotó, o Ipojuca, o Ipane
ma, o Una, o Tapacurá, o Capibaribe, o Beberibe, o
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Capibaribe Mirim, etc. Estudos científicos amplamen- O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pro-
te divulgados mostram que o Brasil, em 25 ou 40 nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
anos, será o maior detentor de água doce no mundo. Srs. Deputados, os Municípios foram desde sempre
Mas para que isso ocorra, precisamos preservar. Hoje uma forma próxima e segura de resolução dos proble-
temos a guerra do petróleo; amanhã poderemos ter a mas das populações. As pessoas habituaram-se a
guerra da água. É lamentável ler nos jornais que pe- contar com as várias utilidades por eles disponibiliza-
los menos seis afluentes do Rio São Francisco já se- das e, se a mais não se habituaram, isso se deve ao
jam dados como secos. Uma dessas reportagens fato de seus recursos financeiros nem sempre serem
mostrava a história de um agricultor, que utilizava bar- os mais abundantes. Fato que demonstra a soberba
co para se movimentar próximo à sua terra e, atual- do Estado, que se limita a reconhecer os Municípios
mente, tem que buscar água a seis quilômetros de como entes federativos, mas que usa do poder cen-
distância porque os afluentes secaram. tralizador que tem nas mãos para reter recursos e es-

Tudo isso, senhoras e senhores, acontece numa trangular finanças.
região onde, segundo pesquisas de especialistas, Há uma idéia preconcebida, preconceituosa e
existe praticamente um rio tão volumoso quanto o injusta, cultivada principalmente por tecnocratas do
São Francisco no subsolo do Piauí. É o caso de pen- segundo escalão do poder, em Brasília, muito prejudi-
sarmos no que fazer para melhor aproveitar esse po- cial à imagem dos Municípios. Segundo tal conceito,
tencial. Precisamos integrar e articular esforços entre aos Municípios se deve grande parte da irresponsabi-
União, Estados e Municípios, para promover ações lidade fiscal, da dissipação de recursos e dos estou-
que visem garantir o abastecimento de água de boa ros orçamentários que acontecem no País.
qualidade para toda a população. A idéia é falsa, como acaba de comprovar minu-

É preciso atenção especial para com os depósi- ciosa e rigorosa análise promovida pelo Banco Nacio-
tos de lixo nas cidades brasileiras. O Brasil tem 5.600 nal de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES)
Municípios e eu tenho conhecido muitos deles nas vi- em 2001, com base nas contas de quase cinco mil
agens que faço. Na maior parte dos Municípios que vi- Municípios, ou seja, cerca de 90% do total, pois eles
sito, vê-se, na entrada ou na saída, um lixão que con- somam 5.567. O BNDES publicou essa análise na se-
tamina os mananciais. É preciso instalar aterros sani- gunda quinzena de janeiro, mas ela teve discreta di-
tários e usinas de reciclagem proporcionais ao tama- vulgação.
nho dos Municípios. Igualmente é indispensável a im- Não se ignora que no espaço da administração
plantação de medidas de preservação ambiental, municipal no Brasil registram-se mazelas, práticas
como a destinação correta dos resíduos industriais, corruptas, tráfico de influência, irregularidades diver-
bem como garantir prioridade para políticas de sane- sas e nepotismo, mas o estudo do BNDES mostra - o
amento básico. que chega à opinião pública até como surpresa agra-

No encontro que terei amanhã em Recife com o dável, pois ela está bombardeada pela idéia sempre
Governador Jarbas Vasconcelos para discutir a insta- pejorativa do que ocorre nos Municípios - que esse
lação de refinaria de petróleo em Pernambuco, apre- lado podre não é a regra, que é formada por exce-
sentarei mais uma questão fundamental para o Esta- ções. Como regra, o Município se credencia a um
do: a definição de ações que visem a preservação dos conceito melhor, de acordo com a análise do banco.
mananciais de água na região. Vou propor ao gover- Veja-se bem que, dos quase cinco mil Municípi-
nador a identificação de todas as nascentes dos rios os cujas contas foram analisadas, apenas 219, ou
para que, por meio de convênios com os Municípios, 4,5% do total, ficaram acima do limite de gasto com
sejam cercadas em até um hectare como forma de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade
evitar a degradação e, conseqüentemente, mananci- Fiscal. Na soma dos números de todos os Municípios
ais e afluentes secos. analisados, contatou-se que as despesas com pesso-

Na qualidade de Vice-Presidente da Câmara ai representaram apenas 42% da receita corrente lí-
dos Deputados, entendo que o Legislativo deve esta- quida, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal esta-
belecer parceria com todos os segmentos ligados ao belece 60% como limite.
meio ambiente para elaborar leis destinadas a soluci- A maior parte dos Municípios não absorveu pro-
onar problemas de abastecimento de água e de pre- blemas de endividamento e de comprometimento or-
servação ambiental. Temos que pensar no nosso fu- çamentário com o encargo de juros, segundo mostra
turo e no das próximas geração. o estudo. Os juros representaram apenas 2% do total

Muito obrigado! das despesas. A análise diz textualmente que"o con-
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junto dos Municípios brasileiros fechou o exercício de
2001 com os recursos correntes sendo mais do que
suficientes para financiar a totalidade dos dispêndios
correntes, e ainda houve sobra de recursos capazes
de financiar inteiramente as despesas de capital'.

As fases da história política brasileira que regis
tram mais vigor do municipalismo coincidem com
avanços para a democracia. Pelo contrário, nas fases
em que o municipalismo foi desvalorizado, sempre
ocorreram retrocessos. O País perdeu liberdades du
rante o período do Estado Novo (1937-1945), quando
também o Município se enfraqueceu, com sua auto
nomia sugada pelo centralismo que vigorou, e conhe
ceu avanços depois do processo de redemocratiza
ção de 1946.

O golpe militar de 1964 e o período autoritário
que se seguiu voltaram a afetar a força do municipa
lismo, pois a concentração de poderes na esfera fede
ral debilitou-se e esvaziou o nível de decisão munici
pal. Os efeitos desse retrocesso são sentidos até
hoje, pois ainda não restabeleceu, na plenitude, a ver
dadeira autonomia dos Municípios.

O pacto federativo continua muito prejudicado
pela carência de energias, principalmente financei
ras, que tanto prejudica os Municípios.

Uma prova disso é que a participação dos Muni
cípios na renda tributária nacional caiu de 20%, em
1988, para 13%, em 2002. A queda deve-se à estraté
gia do Governo Federal, que tem optado pela criação
de taxas como forma de aumentar a arrecadação,
sem realizar a partilha com Estados e Municípios, que
é obrigatória no caso de impostos. Até 1988, as prin
cipais receitas da União eram o Imposto de Renda e
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mas
hoje eles representam apenas 30%. Já a receita com
taxas, como a CPMF, a COFINS e outras, respondem
por 70%.

A inconformidade com essa realidade injusta,
que impõe cada vez mais obrigações aos Municípios
e sonega os recursos necessários para seu cumpri
mento, vem mobilizando Prefeitos, Associações de
Municípios e defensores da causa municipalista.

Há duas semanas, Brasília foi palco de mais
uma edição do evento promovido pela Confederação
Brasileira de Municípios (CNM), A Marcha dos Prefei
tos, que trouxe à Capital da República boa parte dos
Chefes de Poder Executivo Municipal. Cabe ressaltar
que a CNM, entidade que cresceu muito nos últimos
anos, tem sido uma voz altiva contra todas as tentati
vas de diminuir a importância do municipalismo e de
estrangular as finanças municipais.

Já esta semana, acontece, em Brasília, o 8°
Congresso Brasileiro de Municípios, realizado pela
Associação Brasileira de Municípios (ABM), a mais
antiga entidade municipalista do País, com 57 anos
de existência. A ABM foi fundada em 15 de março de
1946, com a finalidade de promover a cooperação
com as municipalidades, fomentar o municipalismo e
promover o aperfeiçoamento da administração local.
Sob sua liderança, verificaram-se significativas cam
panhas em defesa dos interesses dos Municípios bra
sileiros e pelo fortalecimento do movimento municipa
lista. Sua atuação, no entanto, perdeu muito do brilho,
nos últimos anos, à medida que esse espaço passou
a ser ocupado pela CNM ou dividido com ela.

O municipalismo brasileiro precisa de entidades
fortes, atuantes e efetivamente representativas. Tal
vez aí se localize a causa do declínio de entidades im
portantes como a ABM. Para ter força e influenciar
nas decisões políticas e governamentais, as entida
des precisam estar sintonizadas com as necessida
des e reivindicações de seus representados. Caso
contrário, tornam-se estruturas inócuas e desneces
sárias, a serviço de meia dúzia de dirigentes.

Felizmente, cresce no País inteiro o sentimento
de conscientização sobre a importância de se partici
par ativamente das esferas de debate e decisão. Se o
municipalismo está retomando sua força nas discus
sões com a sociedade e governantes, é porque Prefe
itos de todo o País deram-se conta de que só assim
podem obter avanços.

Espero que esta nova fase de mobilização muni
cipalista acorde gigantes adormecidos e revitalize en
tidades representativas que, eventualmente, ficaram
para trás nesse processo. Saúdo, especialmente, a
mobilização de Prefeitos que consolidou a CNM como
uma entidade representativa e atenta aos interesses
dos Municípios. Também vejo com muito boa expecta
tiva o processo de reestruturação da ABM, defendida
por diversos Prefeitos de todo o País, que já se mobili
zam para eleger dirigentes da nova safra de moder
nos administradores municipais. Só os Prefeitos, que
sofrem na carne as agruras de administrar cidades
com cada vez mais obrigações e menos recursos,
têm legitimidade para empunhar a bandeira das rei
vindicações dos governos locais.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, mais uma vez a história se repete:
neste Governo, como nos outros, são os assalariados
que terminam pagando a conta, seja nos planos de
estabilização econômica, seja nos programas de raci
onalização dos gastos públicos.
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Levantamentos estatísticos atualizados, reuni
dos na pesquisa "Radiografia da Tributação no Bra
sil", elaborada pelo Instituto Brasileiro de Planeja
mento Tributário (IBPT), mostra que o Brasil é o
vice-campeão mundial do peso dos tributos sobre os
salários.

Nada menos de 41,7% do salário mensal dos tra
balhadores são "garfados" pelo Fisco. Esse percentual é
a soma dos tributos pagos diretamente pelo empregado
(Imposto de Renda e INSS) e pelo empregador, sob a
forma de encargos incidentes sobre a folha de paga
mento (INSS, FGTS, salário-educação etc.).

O Brasil perde apenas para a Dinamarca
(43,1 %), mas está à frente da Bélgica (41,4%), da
Alemanha (41,2%), da Finlândia (31,7%), da Polônia
(31%), da Suécia (30,4%), da Noruega (28,8%) e da
Holanda (28,7%).

A pesquisa do IBPT evidencia também que a di
visão da carga tributária é extremamente injusta, en
quanto se concentra pesadamente nos salários e no
faturamento das empresas (que constituem a base de
75% da arrecadação fiscal) e alivia os rendimentos do
capital e do patrimônio.

A injustiça é mais gritante quando se considera
que quem ganha até dois salários mínimos paga de
tributos, em média, 24,25% do que consome, mas
quem ganha acima de 50 salários mínimos é tributa
do, em média, em 17,11 %. O percentual de tributos
sobre a alimentação é o mais alto do mundo: 21 ,75%.
A média da tributação sobre os produtos da cesta bá
sica, nos 26 países pesquisados, é de 8%. No Brasil,
é de 18%.

Esses dados são da maior importância e não
podem deixar de ser estudados e refletidos no mo
mento em que o Governo diz estar preparando uma
proposta de reforma tributária e outra da Previdência
Social, depois de ter prometido gerar, no quadriênio
do seu mandato, 10 milhões de novos empregos.

A elevada tributação do trabalho assalariado e
do faturamento das empresas é um dos maiores obs
táculos à manutenção do nível de emprego e à cria
ção de novos postos de trabalho.

É necessário que o Governo, que tanto fala no
social, na melhoria da qualidade de vida do trabalha
dor, atente para o sacrifício permanente a que está
submetido o assalariado. O do setor privado não con
segue um piso salarial decente, que o faça viver com
dignidade, porque o aumento do salário mínimo com
prometeria as finanças dos pequenos Municípios de
alguma região mais carente e o INSS não teria condi
ções de suportar sua repercussão no pagamento dos

benefícios ao pequeno aposentado e pensionista. O
do setor público, se está no serviço ativo, não recebe
reajuste salarial há oito anos e, mesmo tendo conse
guido, por determinação do STF, aumento a partir de
janeiro passado, de percentual minúsculo, deixado
pelo Governo anterior, está tendo o dissabor da recu
sa do atual Governo em implementar o insignificante
aumento, que ficou para ser considerado oportuna
mente, sem definição de tempo e data. Se é aposen
tado, está sob ameaça de ter de contribuir para a Pre
vidência, quando vier a reforma, que é basicamente a
mesma que o PT, agora de cima, derrubou três vezes
seguidas no Congresso Nacional, quando proposta
pelo Governo anterior.

É nesses procedimentos que está o contraponto
do comportamento do Governo, que diz ter sido eleito
para combater a fome e melhorar as condições de
vida da pobreza em geral.

Segundo a propaganda oficial, a grande novida
de neste País é que a esperança venceu o medo. Mas
é forçoso concluir, à luz de tantas evidências, que,
neste Governo, pensão dos idosos, provento de apo
sentado, vencimento de funcionário público e salário
mínimo estão muito mais para medo do que para es
perança.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o final de semana foi triste para a his
tória da humanidade. Cenas que imaginávamos aboli
das do moderno mundo deste Terceiro Milênio volta
ram a ser vistas com força total. E, desta vez, não nos
filmes norte-americanos, mas na vida real. A guerra
contra o Iraque mostrou sua verdadeira face, a face
horrível que marca qualquer guerra: o sofrimento e a
morte.

No Iraque, a população civil começa a contar as
vítimas. Homens, mulheres, idosos, crianças. Mortos,
feridos, mutilados. Todos eles marcados para sempre
pelos horrores da guerra. Do outro lado, da mesma
forma, norte-americanos e ingleses contam as víti
mas, entre feridos, mortos e prisioneiros de guerra.
Todos esses fatos deixam claro que a tal guerra cirúr
gica prometida pelos Estados Unidos não passa de
engodo.

O fortalecimento da resistência iraquiana mos
tra que a guerra moderna continua tendo os mesmos
contornos de horror de todas as outras guerras. Até
porque não há vitória apenas com bombardeios à dis
tância. Não há vencedores se não houver invasão ter
restre e dominação do território. E o combate terrestre
sempre provoca enormes baixas de ambos os lados.



10624 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

A verdade é que os acontecimentos do último fi
nal de semana mostraram que, uma vez mais, a voz
das ruas tinha razão: por mais que o regime de Sad
dam Hussein seja condenável, não é uma guerra des
sa envergadura, que conta com oposição mundial, o
melhor caminho para solucionar a questão. Tampou
co parece ser o Presidente George W. Bush a pessoa
mais indicada para - entre aspas - "fazer justiça" em
terras iraquianas.

A guerra é abominável e causará danos muito
maiores do que se imaginava a princípio. Não só em
relação às vítimas de parte a parte, mas também aos
reflexos econômicos em todo o mundo. Com a pers
pectiva' hoje real, de uma guerra longa, o cenário fu
turo fica ainda mais sombrio. Amostra disso já pôde
ser vista neste início de semana, com a queda nas
bolsas da Europa, da Ásia e do Brasil, o aumento da
cotação do petróleo e as pessimistas previsões eco
nômicas para os próximos meses.

Tudo por causa da visão insana de um presiden
te que se julga deus, mas que, na verdade, mostra-se
absolutamente desassociado da realidade do mundo;
de um governante que age movido por obsessão pes
soal, sem se importar com o sofrimento e a morte de
milhares de pessoas, inclusive de compatriotas.

Fica uma vez mais registrado nos Anais desta
Casa o meu veemente protesto contra a guerra no Ira
que e contra as atitudes unilaterais do Governo nor
te-americano.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no âmbito do ensino superior privado brasi
leiro, em virtude da tendência mercantilista que to
mou conta de muitas faculdades e universidades do
País, poucas são as instituições que conseguem ele
var seu prestígio ao longo dos anos, preservando a
qualidade do ensino ministrado e avançando em no
vas áreas de atuação, corno a Universidade de Forta
leza, que está comemorando 30 anos de atividade.

Idealizada pelo industrial Edson Queiroz, a
UNIFOR, como é conhecida, tinha como objetivo abrir
uma alternativa para a educação profissional dos jo
vens do Ceará e do Nordeste, assegurando um futuro
de desenvolvimento para o Estado e a Região.

Os primeiros 1.270 alunos que nela ingressa
ram em 1973 multiplicaram-se para mais de 18 mil,
distribuídos em 29 cursos de graduação. Hoje, são 36
mil alunos graduados, que ganharam a oportunidade
da qualificação profissional para corresponder à cres
cente demanda por serviços nas áreas de saúde, di-

reito, economia e estudos sociais aplicados. Seus inú
meros cursos de especialização, mestrado e doutora
do complementam a oferta necessária à produção do
conhecimento, à altura das necessidades de pesqui
sadores e formuladores de políticas científicas para a
região. Referindo-se à sua experiência junto à
UNIFOR, Airton Queiroz, Presidente da Fundação
que mantém a Universidade, dá um testemunho con
tundente. Diz ele:

"De nossas salas de aula vimos a glo
balização dos cenários nacional e mundial,
tendo a tecnologia como importante fio con
dutor para muitas das mudanças. Sobretu
do, constatamos claramente ser o conheci
mento mola propulsora para tudo, sem o
qual não estaríamos onde estamos, em se
tratando de desenvolvimento. Mas, por mais
que o mundo tenha evoluído, permanece
imutável o fato de que onde há uma pessoa,
há necessidade de educação, há necessida
de de preencher lacunas que a capacidade
criativa, emotiva e inventiva desperta".

Mas, além dos cursos de graduação e especiali
zação, a UNIFOR ampliou as atividades de pesquisa
e de extensão, essenciais para o tripé que serve de
estrutura às modernas universidades. Desde sua ins
talação, a UNIFOR se caracterizou pela prestação de
amplos serviços à comunidade. Os oito projetos soci
ais colocados à disposição dos mais carentes lhe va
leram, em 2001 e 2002, o Prêmio Empresa Cidadã.

Nesse aspecto, vale ressaltar projetos como a
Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, que alfabetiza
anualmente cerca de 600 crianças carentes; o Núcleo
de Serviços em Psicologia Aplicada, que presta aten
dimento psicológico individual e grupal à comunida
de; o Escritório de Prática Jurídica, que assiste a po
pulação carente realizando consultas e encaminhan
do processos de natureza legal; e as Clínicas de
Atendimento Odontológico, que também prestam as
sistência à comunidade no tocante à saúde bucal. T0

dos os serviços são oferecidos gratuitamente.
Por toda essas realizações, a Universidade de

Fortaleza é hoje um projeto vencedor, que faz parte
da história da educação brasileira.

Para finalizar, Sr. Presidente, volto às palavras
de Airton Queiroz, quando afirma que a Universidade
de Fortaleza ''foi criada com a missão de fornecer for
mação superior e capacitação profissional em uma
região com muitas necessidades, onde se percebia
claramente a ausência do conhecimento especializa-



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10625

do - único meio através do qual se podem produzir re
cursos de valor social e econômico".

Portanto, o Ceará e o Nordeste merecem a Uni
versidade de Fortaleza, assim como ela merece o re
conhecimento e os parabéns de todos nós, neste mo
mento em que comemora seus 30 anos.

Muito obrigado.
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB-MT.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje o mundo está assistindo
a uma guerra covarde por causa do petróleo. Ama
nhã, poderá ter que disputar e guerrear pela água, por
que dela depende a sobrevivência de todos os seres
vivos da Terra.

As previsões científicas dão conta de que até
2040 não haverá mais água pura no planeta. Do total
de água na Terra, apenas 2,6% são de água doce,
sendo que 90% compõem as calotas polares e ape
nas O,63% estão disponíveis. O Brasil tem 18% do po
tencial de água doce do mundo, e o meu Estado, Mato
Grosso, dispõe de um total de 5,24% dessa água.

Segundo levantamento da ONU, 25 mil pessoas
morrem diariamente em função de doenças causa
das por água contaminada, sendo que 1 bilhão e 300
milhões de pessoas não têm acesso a água limpa.

Oitenta por cento das doenças brasileiras são de
veiculação hídrica, e é importante ressahar que, para
cada real aplicado em saneamento básico (água e es
goto) economizam-se quatro reais em despesas médi
cas. Isto significa, Sr. Presidente, que precisamos ur
gentemente de políticas públicas de meio ambiente,
com programas específicos para gestão da água.

Por isto, preocupados com a preservação do
Pantanal, que é reconhecido pela UNESCO como pa
trimônio da humanidade, os Estados de Mato Grosso
e de Mato Grosso do Sul demandaram anos elabo
rando e lutando pela aprovação, junto ao BID, do úni
co e maior projeto ambiental do País, com foco no ge
renciamento das águas. Foram anos de estudos para,
finalmente, vermos aprovado um montante de 400 mi
lhões de dólares para os dois Estados pantaneiros.

Lamentavelmente, 97% dos recursos previstos
para o Programa Pantanal no ano de 2003 foram con
tingenciados pelo Governo Federal. Além disso, o Go
verno do meu Estado iniciou uma verdadeira campa
nha de desmoralização do programa, argumentando
que não há obras de infra-estrutura e não há interes
se em investir em pesquisas e consultorias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
certeza de que o Programa Pantanal foi analisado de
maneira superficial e tendenciosa. Por ser inédito, as

pessoas não têm noção da abrangência e das carac
terísticas de um programa ambiental.

Por exigência do próprio BID e do Ministério do
Meio Ambiente, só foram incluídas na primeira etapa
do programa obras de duas estradas parques e sane
amento básico nas cidades do entorno do Pantanal. O
restante é para projetos de pesquisa, controle de qua
lidade das águas superficiais e subterrâneas, monito
ramento das bacias hidrográficas, fiscalização, treina
mento, educação ambiental, gestão de solos e agro
tóxicos, monitoramento ecológico, estudos sobre po
pulação ribeirinha e atividades econômicas regionais
- como a pecuária pantaneira -, além de análises físi
co-químicas, análises ecossociais, recuperação de
áreas degradadas, implantação de unidades de con
servação e apoio ao ecoturismo.

Pela primeira vez na história poderemos ter sis
tematizados os indicadores ecológicos, o que signifi
ca acesso a informações sobre a biodiversidade pan
taneira e sobre sua população.

Um dos itens do programa, por exemplo, mostra
a importância dada ao estudo do ciclo das águas,
com a implantação de quarenta estações telemétri
cas para fazer o controle da vazão, via satélite, para
prevenção de enchentes.

Portanto, Sr. Presidente, falando em nome de
todos que amam o Pantanal e lutam pela sua preser
vação, queremos registrar que lamentamos o contin
genciamento dos recursos destinados ao Programa
Pantanal e solicitar ao Ministério do Meio Ambiente
que estude com mais profundidade o assunto, sob
pena de perdermos o financiamento para o maior pro
jeto ambiental da história do País.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são Estados
que têm o privilégio de abrigar a maior planície alaga
da do planeta. Por isso, o Brasil tem a responsabilida
de de preservar esse patrimônio mundial para as futu
ras gerações.

O Programa Pantanal é uma proposta de Prime
iro Mundo e uma oportunidade única de garantirmos
a sobrevivência e a qualidade de vida do homem pan
taneiro e a biodiversidade do Pantanal.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, cumpro o doloroso dever de comuni
car à esta Casa o falecimento, no último dia 24, às
21 h40min, do Monsenhor José Machado Couto, víti
ma de falência cardíaca.

Natural da cidade de !tu, Monsenhor Couto tinha
76 anos, totalmente dedicados à vida religiosa. Estu-
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dou no Seminário Preparatório São João Maria Vian
ney, em 1940; no Seminário Menor Metropolitano, en
tre 1941/1946; no Seminário Central do Ipiranga, em
São Paulo, entre 1949 e 1952; e no Seminário São
José, no Rio de Janeiro, de 1952 até 1954. Cursou
Pedagogia e Orientação Educacional na PUC-Campi
nas e Teologia no Seminário da Imaculada, e foi orde
nado presbítero da Arquidiocese de Campinas, em
dezembro de 1963, na Catedral Metropolitana de
Campinas, pelo então Arcebispo D. Paulo de Tarso
Campos.

Aos 27 anos, Monsenhor Couto iniciou a trans
missão de seus conhecimentos. Foi professor de So
ciologia e Psicologia no Instituto Dr. Coriolano Burgos;
História e Filosofia no Colégio Nossa Senhora do
Amparo e no Colégio Arquidiocesano Santa Maria,
em Campinas; Ética, Sociologia, Iniciação Filosófica
e Cultura Religiosa na PUC/Campinas; além de Histó
ria Geral e do Brasil e Cultura Religiosa e Ética.

Durante 38 anos, Monsenhor Couto foi o pároco
de Helvetia, sendo o primeiro vigário de nacionalida
de brasileira. Durante esse tempo, ele soube captar,
com muita sabedoria, os valores da história e da tradi
ção Helvetiana.

Em 1977 foi nomeado pelo Papa Paulo VI como
Monsenhor Capelão e, vinte anos depois, recebeu o
título de Monsenhor Protonotário Apostólico Supra
Numerum.

"Ele foi o principal interlocutor da uni
versidade católica e do colégio Pio XII junto
ao governo, sociedade civil e à própria igre
ja'; disse a professora e médica sanitarista
Carmem Cecília Lavras, que conviveu du
rante muito tempo com o monsenhor.

Agraciado com o título de Cidadão Honorífico de
Campinas, Elias Fausto e Indaiatuba, assumiu as fun
ções de secretário particular do Sr. Arcebispo Metro
politano de Campinas; Chancelerda Sociedade Cam
pineira de Educação e Instrução; membro do Conse
lho Universitário, membro da Comissão Universitária
para a reforma dos estatutos da PUC/Campinas; Se
cretário do Conselho Econômico da Arquidiocese de
Campinas; Assessor de S. Ema O Cardeal Agnelo Ros
si; decano do Sacro Colégio Cardinalício; Procurador
do Grão-Chanceler da PUC/Campinas e membro do
Conselho Estadual de Educação, entre tantos outros
cargos de relevância.

Em nota oficial, o reitor da PUC/Campinas disse
que 't> falecimento do Monsenhor Couto representa
grande perda, não só para a Igreja Católica Apostóli
ca Romana, mas também para a PUC/Campinas e

para a sua mantenedora, a Sociedade Campineira de
Educação e Instrução, pelos relevantes serviços e
contribuições por ele prestados a esta instituição,
como representante junto ao colegiado máximo da
Universidade, o conselho universitário".

Sr. Presidente, peço à Mesa desta Casa que en
vie à Arquidiocese de Campinas, à Helvetia e à
PUC/Campinas moção de pesar pelo falecimento do
Monsenhor Couto, externando que sua presença
será profundamente sentida, mas que teremos o con
forto de conviver com os ensinamentos que ele nos
deixou.

O SR. REMI TRINTA (PL-MA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é prazeroso para nós, como um dos representan
tes do nobre Estado maranhense, consignar, desta
tribuna parlamentar, notícias sobremodo alvissarei
ras para o desenvolvimento socioeconômico da terra
de Gonçalves Dias.

Trata-se de investimentos a serem realizados na
afamada Região dos Lençóis, atração turística sem
par no Brasil, que foi mostrada em recente novela da
TV Globo.

Os investimentos em apreço prendem-se à re
gião da cidade de Barreirinhas e apenas neste ano
somam R$ 20,4 milhões, devendo atingir, ao final de
quatro anos, o montante nada desprezível de R$ 170
milhões, acima das mais otimistas expectativas.

Além das obras de infra-estrutura urbana, de
construção do Terminal Hidroviário e de estradas vicina
is, de eletrificação rural, de poços artesianos, de unida
des habitacionais, bem como de ações de apoio à pro
dução, com o fornecimento de kits de irrigação, mudas,
sementes, projetos de piscicultura e caprinocultura, por
meio do Programa Comunidade Viva, que só neste ano
receberá US$ 42 milhões, muito mais se antevê.

A qualificação e reciclagem técnica de proprie
tários de pousadas e de bares, assim como de arte
sãos, é um exemplo. Prevê-se formar duzentos trei
nandos em serviço de turismo e outros tantos em ser
viço de artesanato.

No âmbito da segurança da população de Bar
reirinhas, estimada em 40 mil pessoas, bem como
dos turistas que visitam a região, planeja-se a cons
trução de um complexo policial tão eficiente quanto
consentâneo com o tamanho da ingrata mas neces
sária tarefa a enfrentar.

Na área ambiental, pretende-se a plena revitali
zação do Riacho Tibúrcio, com implantação de um
amplo parque ecológico urbanizado, e com o Progra
ma de Preservação do Rio Preguiça busca-se o fim
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do lançamento nesse riacho de esgoto in natura e
ações de prevenção que coíbam a pressão dos ribei
rinhos sobre a mata ciliar e os manguezais.

Na área da saúde, haverá sensíveis melhorias
nos atendimentos ambulatorial e hospitalar, com rea
dequação do Hospital São Lucas e construção de
nova unidade hospitalar.

Consistente política de apoio à terceira idade e às
mães e implantação do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil- PETI completam um esquema cora
joso de desenvolvimento, cujo resultado será com cer
teza a melhora da qualidade de vida da população.

A Região dos Lençóis é um dos pólos do Plano
de Desenvolvimento Integral do Turismo no Mara
nhão, o Plano Maior, que abrange, além do Município
de Barreirinhas, os de Humberto de Campos, Primei
ra Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Morros.

Ante sua saliência como patrimônio natural do
Estado, a região foi reconhecida, desde 1981, como
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com 155
mil hectares de belezas naturais, belezas essas que
comprovadamente vêm atraindo turistas de todos os
quadrantes do planeta.

Diante dessa irrefutável realidade, portanto, age
muito bem o Governo do Estado ao eleger os Lençóis
Maranhenses como um fundamental recurso estraté
gico na promoção do desenvolvimento econômico do
Maranhão.

Para completar, senhores, pleiteou-se ao Minis
tério do Turismo a inclusão do Estado no Programa de
Desenvolvimento do Turismo do Nordeste li, com a
pavimentação do trecho da BR-402 que liga Sobradi
nho, no Ceará, a Barro Duro, no Maranhão, o que de
certo incrementará o turismo na região.

Com tudo isso, a perspectiva é de que os cinco
Municípios, Barreirinhas, Humberto de Campos, Pri
meira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Morros, te
rão um desenvolvimento socioeconômico nunca dan
tes antevisto.

Os Lençóis, o Maranhão e o Nordeste mere
cem.

E, ao consigná-lo, estamos confiantes de que a
implantação dos projetos se realizará tempestiva
mente.

Muito obrigado.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna com a mais
grata satisfação, para consignar nos Anais de nossa
instituição, a Câmara dos Deputados, o transcurso

dos 30 anos de fundação da Universidade de Fortale
za - UNIFOR, no dia 21 de março do corrente ano.

É a Universidade de Fortaleza uma das duas
únicas instituições de ensino superior do País que já
nasceram como universidade. A primeira foi a Univer
sidade de Brasília - UnB.

A UNIFOR surgiu do idealismo empreendedor,
da determinação, da obstinação e do pioneirismo de
Edson Queiroz. A idéia de criar uma fundação que
contribuísse efetivamente para o desenvolvimento
social do Ceará foi manifestada, no raiar dos anos 70,
por Edson Queiroz à D. Yolanda Vidal Queiroz, sua
esposa, a quem costumava ouvir sempre antes de to
mar uma decisão definitiva. Dentre as várias alternati
vas, ela logo se projetou como definitiva, com o calo
roso apoio da mulher, por entender o empresário que
o "Ceará e o País precisariam da participação efetiva
e solidária de quantos, evidenciando-se pelo próprio
valor, pudessem contribuir para os programas de re
percussão dos diferentes setores de sua vida".

Não era, certamente, empreendimento de fácil
execução. Mas, homem vocacionado para grandes
desafios, Edson Queiroz não se deixou intimidar por
eventuais obstáculos. Foi à luta e venceu.

O pedido de autorização de funcionamento da
UNIFOR foi encaminhado ao Ministro da Educação
em 1972, formalizado com a aprovação do Processo
n° 682, de 1972, em 12 de setembro do mesmo ano
pelo Conselho Federal de Educação, mediante o Pa
recer n° 1.482.

Com a aprovação do Conselho, o Presidente da
República, general Emílio Garrastazu Médici, assinou
o Decreto n° 71.655, criando a Universidade de Forta
leza - UNIFOR, publicado no Diário Oficial da União
de 4 de janeiro de 1973.

A UNIFOR foi declarada entidade de utilidade
pública pela Lei Municipal n° 3.865, de 3 de maio de
1971, pela Lei Estadual n° 945, de 26 de maio do
mesmo ano, e, finalmente, pelo Decreto Federal n°
86.871, de 25 de janeiro de 1982.

Em tempo recorde, realizou seu primeiro vesti
bular, com 2.007 candidatos de ambos os sexos dis
putando 1.270 vagas em 17 diferentes cursos, no pe
ríodo de 17 a 23 de fevereiro de 1973. A considerável
concorrência aos cursos oferecidos evidenciou, de
logo, que a iniciativa de Edson Queiroz correspondia
às necessidades da juventude cearense e contava
com a confiança e o apoio da sociedade local.

A aula inaugural da UNIFOR foi dada em 21 de
março de 1973, pelo então Ministro da Educação,
ex-Senador Jarbas Passarinho, antecedida por breve
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pronunciamento de Edson Queiroz. Sob forte emo
ção, o criador da UNIFOR não conseguiu conter as lá
grimas. O Ministro Jarbas Passarinho quebrou a for
malidade do protocolo e declarou, então:

"Na meia luz do crepúsculo vespertino
de hoje, nesta Fortaleza, vi um homem cho
rar e uma universidade nascer. Saúdo, pois,
esta empresa e saúdo este empresário,
que, na hora em que poderia ampliar suas
poupanças em investimentos mais produti
vos a curto prazo, dirige-se para o campo de
uma empresa comunitária. E em vez de per
seguir a vaca sagrada do lucro, persegue,
isto sim, a empresa que presta serviços à
comunidade. E o que é mais: faz isso com
ardor de coração e ternura de primeiro na
morado".

Com essa visão, Edson Queiroz decidiu-se pela
fundação de uma universidade, em vez da criação de
novas empresas com fins lucrativos, conforme vinha
fazendo. Optou, inicialmente, pela criação de faculda
des e de cursos de natureza técnica, ligados às cres
centes necessidades do Ceará de mão-de-obra espe
cializada. Posteriormente, decidiu pela criação de
cursos de Ciências Humanas e gerou na universida
de o espírito integrado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, surgiu
assim uma instituição de ensino moderno, ágil e har
mônico, principalmente de amplitude mais abrangen
te, que culminou com a atual Universidade de Fortale
za, hoje uma das mais importantes do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a estru
tura organizacional da UNIFOR caracteriza-se por re
conhecidos dinamismo e flexibilidade, com áreas
bem definidas e integradas que ensejam ações dife
renciadas para seus milhares de alunos. Além do en
sino regular, a Universidade de Fortaleza empresta
também atenção especial à pesquisa feita em seus
inúmeros laboratórios. Mantém, ainda, cursos de
aperfeiçoamento e extensão universitária nas áreas
de Ciências Humanas, Naturais, de Saúde, Adminis
trativas e Tecnológicas.

Nos 30 anos de sua vitoriosa existência, a
UNIFOR já formou 36 mil novos profissionais. A titula
ção do seu corpo docente a caracteriza como a mais
importante universidade privada do Nordeste brasilei
ro, com índice de 60% de mestres e doutores, supe
rando o de 51 % das demais universidades do Brasil.

Ao falar na diplomação da primeira turma de for
mandos da universidade, da qual foi paraninfo, Edson
Queiroz revelou:

"Idealizar uma universidade, conquistar
técnicas capazes para planejá-Ia com traços
que não desfigurem seus propósitos regiona
is, dotar-lhe dos recursos necessários, estru
turar organicamente o seu campus, encon
trar valores humanos para fazê-lo funcionar
em 24 meses com dezoito cursos não foi ab
solutamente uma tarefa fácil. O seu campus
enriquece todos os dias, as suas instalações
se ampliam mês a mês, melhoram a cada
semestre as condições de atendimento e de
tudo o que complementa o funcionamento
contínuo desse centro de ensino. Esperamos
continuar crescendo muito mais, porque o fa
remos em função de uma terra que reclama
acesso mais franco ao ensino superior, que
pouco ou nada significaria se não resultasse
da valorização profissional do homem, envol
vido com as forças competitivas do mercado
de trabalho".

Tem sido preocupação da UNIFOR nos seus 30
anos de existência, sobretudo, o aprimoramento da
formação profissional dos seus alunos, adequada aos
tempos modernos que vivemos. Suas prioridades são
orientar toda a sua produção no sentido de formar
profissionais de acordo com as características do
mercado de trabalho social e regional; reformar estru
turas ultrapassadas, usando sua adaptação nacional
e prática, através de todos os que fazem a universida
de; planejar e desenvolver, principalmente, os cursos
de natureza tecnológica - assim sendo, o seu marco
conceitual é a metodologia científica; estabelecer pro
gramas práticos integrados e motivantes, utilizando
técnicas modernas de ensino e táticas orientadas
mais para a solução de problemas do que para apre
sentações teóricas ou demonstrativas - seu marco
metodológico é a identificação e a solução dos pro
blemas; estabelecer programas de ensino baseados
em objetivos educacionais mensuráveis e predeter
minados.

Esses objetivos correspondem à visão de
Edson Queiroz, expressa numa confissão sobre os
motivos que o levaram a fundar uma universidade:
"Nenhuma missão é mais humana e socialmente pro
dutiva do que a de definir vocações, para que se habi
litem a uma real participação, atendam às carências
do meio e se ajustem às necessidades do mercado".

O Ceará, por todas as figuras representativas
de sua sociedade, tem, portanto, justificada motiva
ção para associar-se às comemorações que marca-
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rão o transcurso dos 30 anos de fundação da
UNIFOR.

Comandada pelo Chanceler Airton Queiroz, e
com o valioso apoio de D. Yolanda Vidal Queiroz, a
UNIFOR é, sem nenhum favor, instituição que honra
não apenas o Ceará, mas também todo o Nordeste.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, comemorou-se no último dia 21 de março
corrente o 38° aniversário da jovem e aprazível cida
de de Roseira, localizada no meu querido Vale do Pa
raíba paulista, região do Estado de São Paulo que
confiou a representação na Câmara dos Deputados,
com expressiva votação, a minha humilde pessoa.

A história de Roseira confunde-se com a do Bra
sil. Na condição de povoado, surgiu na segunda meta
de do século XVIII, à margem do Caminho Real que li
gava São Paulo ao Rio de Janeiro. Entre 1770 e 1840,
a região foi ocupada por engenhos de cana-de-açú
caro Posteriormente, teve importante papel na produ
ção do café. Com o declínio dessa atividade, no início
do século passado, os proprietários rurais passaram
a se dedicar à cultura do arroz.

Em 1877, com a inauguração da Estrada de Fer
ro Dom Pedro 11, a Estação de Roseira provocou o des
tacamento do povoado para a localização atual. Com o
nome de Roseira Velha, a cidade pertenceu a Guara
tinguetá até 1928 - Município em que resido e que es
colhi para ser o lar de meus filhos e netos - , passando
depois a fazer parte de Aparecida. E no dia 21 de mar
ço de 1965 foi criado o Município de Roseira.

Homenageio a valorosa cidade na figura de um
de seus diversos filhos ilustres. Da pacata cidade de
Roseira, no interior de São Paulo, surgiu para o fute
bol um dos nomes mais lembrados pelos torcedores
nos dias de hoje: José Eli de Miranda, o Zito. O joga
dor, que atuou por quinze anos com a camisa do San
tos, é lembrado por sua garra e por sua incontestável
liderança nos gramados. Possuindo tais característi
cas, ganhou a faixa de capitão em um time de estre
las, entre as quais Pelé, Pepe, Coutinho, Durval e
companhia. Espécie de patrão da Seleção Brasileira,
Zito foi um dos volantes mais talentosos e combativos
da história do futebol.

Sua capacidade de orientar os companheiros
fazia de Zito mais do que um conselheiro fora de cam
po. Jogando, era ele quem dava as cartas, posiciona
va a equipe e cobrava empenho do resto do time. Zito
formou lendárias duplas de meio-campo, como a par
ceria com Mengálvio, no Santos, e a sintonia ao lado
de outro mestre, Didi, na Seleção Brasileira. Entrou

para a história do futebol brasileiro ao marcar um gol
na Copa de 1962 contra a Tchecoslováquia.

Gostaria de presentear a população de Roseira
nesta oportunidade em que comemora mais um ani
versário, reforçando o compromisso assumido de re
presentar efetivamente os interesses de sua popula
ção, com a premissa e a principal missão de proporci
onar à hospitaleira cidade melhores índices de quali
dade de vida.

Parabenizo o ilustre Prefeito Jonas Polydoro, jo
vem e competente liderança que, na Chefia do Poder
Executivo do Município, tem primado pela ética e pela
transparência no trato da coisa pública.

Parabéns, Roseira, frondoso Município paulista,
pelo transcurso desta emotiva data.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a perícia médica é atividade
estratégica para o INSS, pois determina o pagamento
da maior parte dos benefícios, razão do compareci
mento de 70% de segurados às unidades de atendi
mento. É o médico perito que tem contato direto, face
a face, com a miséria social do nosso País e que re
presenta a instituição perante o cidadão.

Junto com a Justiça do Trabalho e, ainda incipi
entemente, com o Ministério Público, a perícia médica
tem exercido papel destacado na estabilidade social
brasileira. Temos consciência desse papel pacificador
social, que muitos não percebem ou insistem em não
perceber.

O médico perito é profissional altamente qualifi
cado, com formação no INSS, e não há escola reco
nhecida e respeitada pela comunidade médica e em
presarial para esta especialidade. É preciso haver re
novação e contínuo treinamento de novos valores,
tendo em vista que a aposentadoria da geração de 70
será um grande golpe para a continuidade da catego
ria. Enganam-se os simplórios que imaginam poder
substituir facilmente os profissionais ainda em ativida
de. Segundo o Presidente da Associação Nacional
dos Médicos Peritos da Previdência Social, absurda
mente, o último concurso público foi em 1976.

Não é só no gerenciamento das despesas que o
médico perito atua. Se não fosse ele, seria impossível
realizar as fiscalizações previstas no Decreto n° 3.048,
de 6 de maio de 1999. Mas sem a regulamentação da
carreira, como atuar nas empresas? Com que autorida
de inspecioná-Ias, conforme prevê o decreto?

Chega de amadorismo e de improvisação. Os
tempos atuais não os comportam mais. A perícia mé-
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dica do INSS é atividade única e não é ensinada nas
faculdades. O médico perito deve possuir sólida base
clínica para chegar com rapidez a um diagnóstico,
muitas vezes sem contar com a colaboração do exa
minado. Deve ainda ter conhecimentos de profissio
grafia e de medicina do trabalho.

A atuação médico-pericial influencia, de forma
direta, o equilíbrio entre a arrecadação e as despesas
da Previdência Social. Passam por sua avaliação 2%
do Produto Interno Bruto do País.

O Estado necessita do médico perito não ape
nas para a concessão do conhecido auxílio-doença,
mas também para o reconhecimento de outros direi
tos previdenciários, como a aposentadoria especial. e
mesmo extra-autarquias, como o benefício assisten
cial e os pareceres para isenção de Imposto de Ren
da da Pessoa Física e seguro habitacional.

A redação dada ao Decreto na 3.048 (Regula
mento da Previdência Social) pelo Decreto na 4.032,
de 26 de novembro de 2001 , imputa ao médico perito
da Previdência Social a responsabilidade funcional
de inspecionar os ambientes de trabalho:

"Art. 338 .
§ 22 Os médicos peritos da Previdên

cia Social terão acesso aos ambientes de
trabalho e a outros locais onde se encon
trem os documentos referentes ao controle
médico de saúde ocupacional e aqueles que
digam respeito ao programa de prevenção
de riscos ocupacionais, para verificar a efi
cácia das medidas adotadas pela empresa
para a prevenção e controle das doenças
ocupacionais".

Para exercer tal atribuição, torna-se indispensá
velo reconhecimento institucional de sua condição de
fiscal e a sua formalização, com identificação, para
acesso às empresas.

Com esse enfoque, a Previdência Social passa
a interferir na prevenção das doenças ocupacionais, a
estimular o investimento em aprimoramentos dos am
bientes de trabalho, a aumentar a receita e diminuir as
despesas com benefícios.

O papel do médico perito da Previdência Social
é indispensável, pois só ele tem a competência técni
ca e ética de avaliar exames médicos de saúde ocu
pacional e estabelecer critérios de controle epidemio
lógicos.

A tarefa de reconhecimento pericial do direito ao
benefício por incapacidade tem uma vertente exclusiva
da perícia médica previdenciária: o julgamento da inca
pacidade laborativa, o que a torna atividade específica.

Nesse aspecto, os profissionais equiparam-se a ma
gistrados, dos quais são exigidos sensibilidade social,
particularização de situações, levando em conta
co-morbidades, idade, contexto social, possibilidades
de tratamento e de reabilitação profissional.

O perito médico da Previdência Social deve ser
justo para não negar o que é legítimo, nem conceder
graciosamente o que não é devido e não é seu. Por
tanto, a avaliação é de capital importância para a Pre
vidência Social e para os cidadãos e demanda pa
drões especiais de conduta e desempenho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
demos deixar de lado tão relevante categoria, estes
sérios e dedicados profissionais: os médicos peritos
da Previdência Social.

Por fim, Sr Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos regimentais, que determine a transcrição nos
Anais da Casa de manifesto da Associação Nacional
dos Médicos Peritos da Previdência Social.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Associação Nacional dos Médicos Peritos
da Previdência Social-(61)273.1463 Benefícios da
Previdência poderão sofrer colapso em todo o
Brasil

Os médicos peritos da Previdência Social que
rem ajuda do Ministério Público para evitar possível
colapso do atendimento médico pericial em todo o
Brasil. Responsável pela administração de 15 bilhões
de reais por ano referentes a concessão dos benefíci
os por incapacidade (1 ,5 % do PIB), os peritos da pre
vidência não estão conseguindo solucionar a enorme
demanda reprimida, já que as solicitações de perícia
médica estão sendo marcadas com 60 dias de espe
ra, causando enormes prejuízos à Previdência Social.

O presidente da Associação Nacional dos Médi
cos Peritos da Previdência Social (ANMP), Eduardo
Henrique de Almeida, estará em Brasília nesta quar
ta-feira, dia 26, para discutir o assunto com o Ministé
rio Público. A entidade já conta com o apoio do Sindi
cato dos Médicos do Distrito Federal, órgão de defesa
da classe. As 16h30, o Presidente da ANMP dará en
trevista coletiva, na sede do SindMédicoíDF (W-2 Qu
adra 509, 1.0 Andar, em cima da rco Celular), para
esclarecer os seguintes assuntos:

.Colapso nacional do atendimento médico pericial;
•r erceirização abusiva da entidade médico peri

cial, determinada por 26 anos sem concurso público e
interesses das seguradoras privadas;
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-Previdência complementar lesiva aos segura
dos da Previdência;

-Desaparecimento de médico perito em Petrópolis
- RJ; e Resu~ado da audiência no Ministério Público.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Suely Campos PFL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zé Lima PPB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PPB
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Luciano Leitoa PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PMDB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 15
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Átila Lira PSDB
Ciro Nogueira PFL
Francisca TrindadePT
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 7

PIAuí

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Jackson Barreto PMN
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Março de 2003

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PFL
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PSDB
Marcos de Jesus PL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PPB
Raul Jungmann PMDB
Roberto Magalhães PSDB
Severino Cavalcanti PPB
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 6

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL

Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PPB
Robério Nunes PFL
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
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Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PFL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais 38

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PPB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PL
André Luiz PMDB
Bispo Rodrigues PL
Carlos Nader PFL
Deley PV
Dr. Heleno PSDB

Edson Ezequie PSB
Eduardo Paes PFL
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
Julio Lopes PPB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PPB
Total de Rio de Janeiro 27

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PPB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abraão PFL
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Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Salvador limbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso 6

Alberto Fraga
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
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 PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PPB
Total de Goiás 10
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PTB
Total de Mato Grosso do Sul 1

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
Gustavo Fruet PMDB
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PPB
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon S.Part.
Vignatti PT
lonta PPB
Total de Santa Catarina 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PPB
Francisco Appio PPB
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Francisco Turra PPB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PPB
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande Do Sul 17

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 318
Senhores Deputados.

O SR. TADEU FILlPPELLI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem
foi apresentado o projeto de conversão da Medida
Provisória n° 82, do qual solicitou vista o Líder do
PPB, Deputado Pedro Henry.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Tadeu Filippelli, peço a V. Exa que aguarde um
minuto até que eu anuncie a matéria. Logo em segui
da, darei a palavra a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Indago aos Deputados Custódio Mattos e Pedro
Henry se efetivamente retiraram o pedido de vista.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ten
do havido amplo acordo, com a participação da Lide
rança do Governo, do PTB e do PSDB, retiramos o re
querimento de vista do projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Pedro Henry.

O SR. PEDRO HENRY (PPB - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez o PPB demonstra o quanto deseja avançar em
busca da melhoria da legislação brasileira.

Como já estudamos o projeto de lei de conver
são, retiro o pedido de vista para que prossiga a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a Mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeiro a retirada de pauta de todas as matéri

as, exceto a MP 82, de 2002, e a PEC 53/99.
Assinam: Professor LuizinhoSala das Sessões,

em 27 de março de 2003., Vice-Líder do Governo;
Eunício Oliveira, Líder do PMDB; Antonio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do PSDB; Pedro Henry, Líder
do PPB; e Lincoln Portela, Vice-Líder do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item

1.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 82-A, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 82, de 2002, que dispõe sobre a transferência
da União para os Estados e o Distrito Federal de parte
da malha rodoviária sob jurisdição federal, nos casos
que especifica, e dá outras providências; tendo pare
cer do Relator designado pela Mesa, em substituição
à Comissão Mista do Congresso Nacional, pela ade
quação financeira e orçamentária e pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação da Emenda n° 3 na forma do Proje
to de Lei de Conversão apresentado; pela rejeição, no
mérito, das Emendas de nOs 1, 2, 4, 6, 7 e 8 e da n° 9
por inadequação à boa técnica legislativa e pela in
constitucionalidade da Emenda nO 5. (Relator: Sr. Ta
deu Filippelli).

Prazo na Comissão Mista: 22-2-03
Prazo na Câmara: 8-3-03
Sobrestar a Pauta em: 26-3-03 (46° Dia)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado Tadeu
Filippelli.

O SR. TADEU FILlPPELLI (PMDB - DF. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, devido ao pedido de vista
feito ontem pelo Líder Pedro Henry, do PPB, houve
nova discussão sobre o projeto de lei de conversão da
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Medida Provisória n° 82, tendo-se chegado a pleno
entendimento em torno da matéria.

Sr. Presidente, passarei à leitura dos artigos e
parágrafos modificados em virtude do debate realiza
do pelos nobres colegas desta Casa.

O art. 2° tinha o seguinte texto:

"Art. 2.° O termo de transferência de
domínio a que se refere o § 3° do art. 1° de
finirá as rodovias a serem transferidas, com
suas extensões, sendo que os Estados e o
Distrito Federal receberão o mínimo de
25%, anualmente, do total da malha a ser
transferida a cada Unidade da Federação,
conforme cronograma estabelecido no res
pectivo termo de transferência de domínio".

Esse artigo, Sr. Presidente, que continha um
único parágrafo, passa a ter os dois parágrafos se
guintes:

"Art. 2° .
§ 1° É facultado aos Estados e ao Dis

trito Federal antecipar, ainda que em parte,
o cronograma de recebimento das rodovias
constantes do termo de transferência.

§ 2° A transferência total de domínio
das rodovias será concluída, no máximo, até
o mês de janeiro de 2006".

Sr. Presidente, o § 2° do art. 6° passa a ter a
seguinte redação:

''Art. 6° .
§ 2° O valor do repasse será de R$

130.000,00 (cento e trinta mil reais) por qui
lômetro de rodovia federal objeto do termo
de transferência e domínio, sendo que, para
os fins previstos nas Leis n° 8.727, de 5 de
novembro de 1993, n° 9.496, de 11 de se
tembro de 1997, e nO 10. 195, de 14 de feve
reiro de 2001, o cálculo da Receita Líquida
Real - RLR exclui da Receita Realizada os
valores transferidos aos Estados e ao Distri
to Federal com base nesta lei, inclusive no
caso de recursos já transferidos na vigência
da medida provisória que lhe deu origem".

Sr. Presidente, essas foram as modificações
feitas, fruto de entendimento entre as bancadas dos
partidos com assento nesta Casa.

Obrigado.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos votar a Medida Provisória n° 82, mas neste mo
mento importantes debates são realizados na Casa.

Portanto, peço a V. Exa que oriente os compa
nheiros que estão participando de trabalhos nas Co
missões a se dirigirem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
acionar as campainhas e determinar que sejam encer
rados todos os trabalhos das Comissões. Peço às
Sras. e aos Srs. Deputados que se lá encontram que
venham imediatamente ao plenário. Do contrário, as
decisões tomadas em qualquer Comissão serão anu
ladas.

Aguardamos que o Deputado Tadeu Filippelli
encaminhe à Mesa as alterações feitas em seu pa
recer, a fim de providenciarmos cópia a todos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, desejo dar um aviso aos Deputados do PFL, que
entendo ser extensivo a todos os Deputados que se
encontram nos gabinetes. Alguns colegas podem ter
saído do plenário sem saber que haverá votação no
minal de emenda constitucional.

Há acordo entre todos os partidos para que vo
temos favoravelmente ao texto da emenda constituci
onal oriunda do Senado, ressalvados os destaques.
Portanto, é fundamental que os Deputados estejam
na Casa. Aqueles que eventualmente estiverem al
moçando devem ser comunicados pela Assessoria
de que realizaremos votação nominal de relevante
emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado José Carlos Aleluia.

Em nome de todos os Líderes, peço aos funcio
nários dos gabinetes que providenciem contato com
as Sras. e os Srs. Deputados, a fim de que venham ao
plenário, pois realizaremos importante votação nomi
nal. É necessária a presença de todos.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.
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o SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
conclamo os Deputados do PMDB a comparecerem
ao plenário, pois iniciaremos o processo de votação
da medida provisória relatada pelo Deputado Tadeu
Filippelli, do nosso partido.

A matéria está trancando a pauta. Em nome da
Liderança, convoco todos os Deputado do PMDB a
virem ao plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Henri
que Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
também convoco a bancada do Partido dos Traba
lhadores a vir ao plenário.

Haverá votações nominais de emendas consti
tucionais. Portanto, precisamos de todos os 92 De
putados no plenário o mais rapidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Fran
cisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o art. 192 da Constituição Federal estabelece
que o Sistema Financeiro será regulado por lei com
plementar.

Logo após a promulgação da Constituição, de
bateu-se muito nesta Casa se o art. 192 deveria ser
regulado por uma única lei complementar ou por di
versas. O ilustre Deputado Gastone Righi chegou a
apresentar projeto de lei complementar que regula
va exclusivamente o § 3° do art. 192 , sobre o tabe
lamento de juros. O Deputado Inocêncio Oliveira
lembra-se muito bem do fato.

Na época, o então Advogado-Geral da União
encaminhou a questão ao Supremo Tribunal Fede
ral, que decidiu pela regulação do artigo por uma
única lei complementar. A decisão acarretou gran
de polêmica, pois dificilmente itens tão complexos
poderiam ser regulados por uma única lei comple
mentar.

Hoje, a Proposta de Emenda à Constituição nO
53, oriunda do Senado, modifica - eu acredito - o
caput do art. 192 e estabelece que o Sistema Finan
ceiro poderá ser regulado por leis complementares.
Aprovada a proposta, como espero que seja, todos
os assuntos relacionados ao Sistema Financeiro po-

derão ser tratados dessa forma, sejam aqueles
constantes do item, seja outra matéria qualquer.

Houve proposta na Câmara para adoção do
mesmo caput e enumeração de uma série de itens.
Numa interpretação literal, Sr. Presidente, podemos
verificar que não existe diferença entre os dois pro
jetos. No entanto, o da Câmara tinha viés extrema
mente perigoso, ou seja, a possibilidade de o § 3°
vir a ser regulado por lei complementar geraria gran
de insegurança no mercado financeiro, podendo afe
tar os fluxos de investimentos para a rolagem da dí
vida, as exportações e o balanço de pagamentos do
País.

Portanto, Sr. Presidente, manifesto o meu apo
io e o do PPB ao acordo para a votação da PEC ori
unda do Senado, que acredito será extremamente
importante para a administração financeira do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto. (Pau
sa.) S. Exa. abre mão de falar.

Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.
(Pausa.) S.Exa. abre mão de falar.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
numa posição incômoda, porque os demais colegas
estão abrindo mão de falar, e os Líderes me pedem
para acompanhá-los. O que posso fazer, senão aten
der a esse pedido?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
A Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator, na parte que manifesta
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressu
postos constitucionais de relevância e urgência e de
sua adequação financeira e orçamentária, nos ter
mos do art. 8° da Resolução n° 1/02 - CN.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
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a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à votação do mérito da matéria, com a refor
mulação do parecer.

Solicito ao 1° Vice-Presidente que faça a leitura
do parecer reformulado do Relator.

a SR. 1° VICE-PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

"Dê-se ao § 2° do art. 6° do Projeto de
Lei de Conversão originário da Medida Pro
visória n° 82/02, apresentado pelo Relator
em plenário, a seguinte redação:

Art. 6° .

§ 2° O valor de repasse será de R$
130.000,00 (Cento e trinta mil reais) por quilô
metro de rodovia federal objeto do termo de
transferência e domínio, sendo que para os
fins previstos nas Leis n° 8.727, de 5 de no
vembro de 1993, n° 9.496, de 11 de setembro
de 1997, e n° 10.195, de 14 de fevereiro de
2001, o cálculo da Receita Líquida Real 
RLR exclui da Receita Realizada os valores
transferidos aos Estados e ao Distrito Federal
com base nesta lei, inclusive no caso dos re
cursos já transferidos na vigência da medida
provisória que lhe deu origem.

Art. 2° O termo de transferência de do
mínio a que se refere o § 3° do art. 1° definirá
as rodovias a serem transferidas, com suas
extensões, sendo que os Estados e o Distrito
Federal receberão o mínimo de 25%, anual
mente, do total da malha a ser transferida a
cada Unidade da Federação, conforme o cro
nograma estabelecido no respectivo termo de
transferência de domínio.

§ 1° É facultado aos Estados e ao Dis
trito Federal antecipar, ainda que em parte,
o cronograma de recebimento das rodovias
constantes do termo de transferência.

§ 2° A transferência total de domínio
das rodovias será concluída, no máximo, até
o mês de janeiro de 2006".

Sr. Presidente, esse é o parecer do Relator.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Inocêncio Oliveira.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pergunto aos Srs. Deputados Dr. Ribamar Alves,
Walter Pinheiro, Luiz Carlos Hauly e Eliseu Resen
de, inscritos para encaminhar a matéria, se abrem
mão de falar. (Pausa.)

Março de 2003

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou submeter a votos o Projeto de Lei de Conversão
oferecido pelo Relator na Comissão Mista do Con
gresso Nacional, à Medida Provisória n° 82, de
2002, com as alterações propostas na sessão de
hoje.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A União poderá transferir para os Esta
dos e o Distrito Federal, a título de descentralização,
segmentos da malha rodoviária federal, bem como
os respectivos acessórios e benfeitorias.

§ 1° Os segmentos da malha rodoviária federal
passíveis de transferência para cada Estado e o Dis
trito Federal serão definidos em ato do Ministro de
Estado dos Transportes.

§ 2° Não se aplica o disposto no caput às rodovi
as consideradas estratégicas pelo Governo Federal.

§ 3° A transferência de domínio a que se refere
o caput dar-se-á em caráter irretratável e irrevogá
vel, mediante termo assinado pelo Ministro de Esta
do dos Transportes e pelo Governador do respectivo
Estado ou do Distrito Federal.

Art. 2° O termo de transferência de domínio a
que se refere o § 3° do art. 1° definirá as rodovias a
serem transferidas, com suas extensões, sendo que
os Estados e o Distrito Federal receberão o mínimo
de vinte e cinco por cento, anualmente, do total da
malha a ser transferida a cada unidade da federação
conforme o cronograma estabelecido no respectivo
termo de transferência de domínio.

§ 1° É facultado aos Estados e ao Distrito Fe
deral antecipar, ainda que em parte, o cronograma
de recebimento das rodovias constante do termo de
transferência.

§ 2° A transferência total de domínio das rodo
vias será concluída no máximo até o mês de janeiro
de 2006.

Art. 3° Em virtude da transferência de domínio
de que trata o art. 1°, a partir da data de recebimen
to da rodovia, as despesas com sua manutenção,
recuperação, conservação, restauração, melhoria e
pavimentação passam a ser de responsabilidade ex
clusiva da Unidade da Federação que a recebeu.

Art. 4° Fica vedado o repasse ou ressarcimen
to de recursos correspondentes a gastos eventual
mente realizados pelos Estados e pelo Distrito Fe
deral que não encontrem amparo em convênio fir
mado com a União, no qual estejam especificados
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os correspondentes planos de trabalho e de aplica
ção de recursos.

Art. 5° Efetuada a transferência de domínio, fi
cam mantidos os planos de trabalho e de aplicação
de recursos ao abrigo de convênios ainda em vigor
na data de publicação desta Lei, firmados pela
União com os respectivos Estados e o Distrito Fede
ral, relativos aos segmentos da malha rodoviária
transferidos, vedados o seu aditamento, prorrogação
e renovação.

Art. 6° A União repassará, nos limites e condi
ções estabelecidos nesta Lei, aos Estados e ao Dis
trito Federal, em decorrência da transferência de do
mínio prevista no art. 1°, por intermédio do Ministé
rio dos Transportes, à conta de dotação orçamentá
ria própria, recursos oriundos da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, de que
trata a Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
observados os limites de movimentação e empenho
e de pagamento.

§ 1° O repasse de que trata o caput será feito
em até dez dias úteis, contados da data da assinatu
ra do termo de transferência de domínio a que se re
fere o § 3° do art. 1°.

§ 2° O valor de repasse será de R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais) por quilômetro de rodovia
federal objeto do termo de transferência de domínio,
sendo que para os fins previstos nas Leis n° 8.727,
de 5 de novembro de 1993, n° 9.496, de 11 de se
tembro de 1997, e n° 10.195, de 14 de fevereiro de
2001, o cálculo da Receita Líquida Real - RLR, ex
clui da Receita Realizada, os valores transferidos
aos Estados e ao Distrito Federal com base nesta
Lei, inclusive no caso dos recursos já transferidos
na vigência da Medida Provisória que lhe deu ori
gem.

Art. 7° A assinatura do termo de transferência
de domínio e o repasse a que se referem, respecti
vamente, o § 3° do art. 1° e o caput do art. 6° ficam
condicionados à:

I - declaração pelo Estado ou pelo Distrito Fe
deral, na forma estabelecida pela Advocacia-Geral
da União, de que todas as despesas realizadas em
rodovias federais, direta ou indiretamente, sem con
vênio ou com convênio em desacordo com o plano
de trabalho e de aplicação de recursos, foram efetu
adas por sua conta e ordem, não constituindo obri
gação da União;

11 - adimplência do Estado ou do Distrito Fede
ral no que se refere ao pagamento de dívidas e de-

mais obrigações financeiras para com a União, ates
tada pela Secretaria do Tesouro Nacional;

111 - renúncia em juízo a pretenso ou alegado di
reito em que se funda a ação, se houver, contra a
União em que se pretenda o ressarcimento ou indeni
zação por despesas incorridas com rodovias federais.

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Estão prejudicadas a Medida Provisória n° 82,

de 2002, e as emendas à ela apresentadas na Co
missão Mista.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

N° 3, DE 2003

Dispõe sobre a transferência da
União para os Estados e o Distrito Fede
ral de segmentos da malha rodoviária
sob jurisdição federal, nos casos que es
pecifica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A União poderá transferir para os Esta
dos e o Distrito Federal, a título de descentralização,
segmentos da malha rodoviária federal, bem como
os respectivos acessórios e benfeitorias.

§ 1° Os segmentos da malha rodoviária federal
passíveis de transferência para cada Estado e o Dis
trito Federal serão definidos em ato do Ministro de
Estado dos Transportes.

§ 2° Não se aplica o disposto no caput às rodovi
as consideradas estratégicas pelo Governo Federal.

§ 3° A transferência de domínio a que se refere
o caput dar-se-á em caráter irretratável e irrevogá
vel, mediante termo assinado pelo Ministro de Esta
do dos Transportes e pelo Governador do respectivo
Estado ou do Distrito Federal.

Art. 2° O termo de transferência de domínio a
que se refere o § 3° do art. 1° definirá as rodovias a
serem transferidas, com suas extensões, sendo que
os Estados e o Distrito Federal receberão o mínimo
de vinte e cinco por cento, anualmente, do total da
malha a ser transferida a cada unidade da federação



Art. 5° Efetuada a transferência de domínio, fi
cam mantidos os planos de trabalho e de aplicação
de recursos ao abrigo de convênios ainda em vigor
na data de publicação desta Lei, firmados pela
União com os respectivos Estados e o Distrito Fede
ral, relativos aos segmentos da malha rodoviária
transferidos, vedados o seu aditamento, prorrogação
e renovação.

Art. 6° A União repassará, nos limites e condi
ções estabelecidos nesta Lei, aos Estados e ao Dis
trito Federal, em decorrência da transferência de do
mínio prevista no art. 1°, por intermédio do Ministé
rio dos Transportes, à conta de dotação orçamentá
ria própria, recursos oriundos da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, de que
trata a Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
observados os limites de movimentação e empenho
e de pagamento.

§ 1° O repasse de que trata o caput será feito
em até dez dias úteis, contados da data da assinatu
ra do termo de transferência de domínio a que se re
fere o § 3° do art. 1°.

§ 2° O valor de repasse será de R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais) por quilômetro de rodovia fe
deral objeto do termo de transferência de domínio,
sendo que para os fins previstos nas Leis n° 8.727, de
5 de novembro de 1993, n° 9.496, de 11 de setembro
de 1997, e n° 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, o
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conforme o cronograma estabelecido no respectivo cálculo da Receita Líquida Real- RLR, exclui da Re-
termo de transferência de domínio. ceita Realizada, os valores transferidos aos Estados

§ 1° É facultado aos Estados e ao Distrito Fede- e ao Distrito Federal com base nesta Lei, inclusive no
ral antecipar, ainda que em parte, o cronograma de caso dos recursos já transferidos na vigência da Me-
recebimento das rodovias constante do termo de dida Provisória que lhe deu origem.
transferência. Art. ]O A assinatura do termo de transferência de

§ 2° A transferência total de domínio das rodovi- domínio e o repasse a que se referem, respectiva-
as será concluída no máximo até o mês de janeiro de mente, o § 3° do art. 1° e o caput do art. 6° ficam condi-
2006. cionados à:

Art. 3° Em virtude da transferência de domínio 1- declaração pelo Estado ou pelo Distrito Fede-
de que trata o art. 1°, a partir da data de recebimen- ral, na forma estabelecida pela Advocacia-Geral da
to da rodovia, as despesas com sua manutenção, União, de que todas as despesas realizadas em rodo-
recuperação, conservação, restauração, melhoria e vias federais, direta ou indiretamente, sem convênio
pavimentação passam a ser de responsabilidade ex- ou com convênio em desacordo com o plano de traba-
c1usiva da Unidade da Federação que a recebeu. lho e de aplicação de recursos, foram efetuadas por

sua conta e ordem, não constituindo obrigação da
Art. 4° Fica vedado o repasse ou ressarcimen- União;

to de recursos correspondentes a gastos eventual- 11 - adimplência do Estado ou do Distrito Federal
mente realizados pelos Estados e pelo Distrito Fe- no que se refere ao pagamento de dívidas e demais
deral que não encontrem amparo em convênio fir- obrigações financeiras para com a União, atestada
mado com a União, no qual estejam especificados pela Secretaria do Tesouro Nacional;
os correspondentes planos de trabalho e de aplica- 111_ renúncia em juízo a pretenso ou alegado di-
ção de recursos. reito em que se funda a ação, se houver, contra a

União em que se pretenda o ressarcimento ou indeni
zação por despesas incorridas com rodovias federais.

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

Sala das Sessões, em 27 de março de 2003. 
Tadeu Filipelli, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. ROBERTO GOUVEIA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, público que acompanha
nossos trabalhos nesta tarde, venho a esta tribuna fa
lar sobre o trânsito no Brasil, que, ano a ano, faz mais
vítimas entre nós.

O trânsito brasileiro é um dos mais violentos e
inseguros do mundo. Por isso, entendemos a impor
tância de propormos no Parlamento federal iniciativas
que possam minimizar esse quadro desastroso e
construir alternativas legais que visem melhorar nos
sa legislação de trânsito.
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Estudo da Organização das Nações Unidas
(ONU) estabeleceu uma espécie de limite tolerável
para perdas de vidas em acidentes de trânsito: 3
mortes para cada 10 mil veículos em circulação, por
ano. Entre países da União Européia (UE), a média
é de 1 morte anual para cada 10 mil veículos.

Conforme dados do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo, a média anual apenas nessa
unidade da federação é de 8 mortes para cada 10
mil veículos. Já a média nacional, segundo o
DENATRAN, gira em torno de 25 mortes para 10 mil
veículos. Esse número de mortes não registra os ca
sos das vítimas de acidentes que são removidas
para os hospitais. Portanto, o número total de mor
tes pode chegar a 50 ou 60 mil por ano.

Segundo urna entidade internacional especiali
zada em questões de segurança de trânsito, a Global
Road Safety (GRS), o Brasil perde, anualmente, cerca
de 10 bilhões de dólares corn acidentes de trânsito.

Apesar da obrigatoriedade existente, desde
1985, de os veículos só saírem da fábrica equipados
com cinto de segurança e, mais recentemente, em
muitas localidades do País, de o seu uso ter-se tor
nado obrigatório, ainda testemunhamos o sofrimen
to de um imenso número de vítimas de acidentes de
trânsito que contribuem para sobrecarregar nosso
deficiente sistema de saúde.

Instituições e laboratórios de pesquisa interna
cionais são unânimes em afirmar que o air-bag, ou
bolsa de ar, reduz em 20% os casos de morte e que
associado ao cinto de segurança esse índice se ele
va a 80%. E sem eles há uma chance em mil de al
guém sair ileso de um acidente e se salvar.

Indiscutivelmente, o cinto de segurança prote
ge seus usuários, porém, nos países mais desenvol
vidos, os carros saem de fábrica equipados com o
cinto de segurança, que protege os ocupantes nos
pequenos acidentes, conjuntamente com o air-bag,
que protege no caso de batidas violentas, obten
do-se, desta maneira, um maior grau de segurança
para os usuários de automóveis. Essa tecnologia
tem apresentado resultados muito superiores aos
obtidos com o uso de cinto de segurança no que diz
respeito à maior proteção dos ocupantes de veícu
los em caso de acidente grave.

Entendemos que o consumidor brasileiro me
rece a mesma segurança e o mesmo respeito que a
indústria automobilística sediada no Brasil confere
aos consumidores nos seus países de origem.

Portanto, no sentido de melhorar nossa legisla
ção de segurança no trânsito é que apresentei nesta
Casa projeto de lei que estabelece a obrigatorieda
de da instalação do air-bag em automóveis, contri
buindo, assim, de maneira efetiva para que as mor
tes no trânsito no Brasil não sejam objeto de estatís
ticas alarmantes.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa que meu pro
nunciamento seja divulgado no programa A Voz do
Brasil e demais meios de comunicação desta Casa.

Muito obrigado.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PPB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, há muito o Cen
tro-Oeste brasileiro tem sido jogado em segundo
plano nas ações do Governo Federal. Como inte
grante da bancada de Goiás, devo dizer que já pas
sa da hora de se organizar uma frente de ação polí
tica e empresarial, como bem definiu o editorialista
goiano Hélio Rocha, do jornal O Popular, que se po
deria chamar Aliança do Centro-Oeste.

Esta aliança consolidaria o Fórum dos Gover
nadores do Centro-Oeste, em tese já existente, e
também todas as iniciativas anteriores para forma
ção de um entendimento político maior das forças
do Centro-Oeste. É importante a participação da
classe empresarial dos Estados envolvidos na arti
culação.

Em seu campo de atuação, a Aliança do Cen
tro-Oeste, como bem definiu Hélio Rocha, jamais
desviaria de suas finalidades construtivas, não fa
zendo parte de seus propósitos colidir com interes
ses de outros Estados e de outras regiões. Ela seria
a favor de uma bandeira e ser contrária a alguma
coisa não faria parte de sua missão.

A idéia é de que o fórum dos Governadores
seja sistematizado e caberia a ele deflagrar o movi
mento. A Aliança do Centro-Oeste poderia ser cons
tituída pelo Fórum dos Governadores, por uma Fren
te de Ação Parlamentar, formada por Senadores e
Deputados federais da região, por um fórum de se
cretários de Estado das áreas mais diretamente li
gadas ao desenvolvimento - casos da indústria, do
comércio e da agricultura -, pela União Parlamen
tar do Centro-Oeste, unindo Deputados Estaduais, e
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pela Frente Municipal do Centro-Oeste, unindo Pre
feitos e Vereadores.

A Frente de Ação Parlamentar tomaria a inicia
tiva de propor a criação da Comissão do Cen
tro-Oeste na Câmara dos Deputados, nos moldes
da Comissão da Amazônia. O movimento poderia
assumir também a luta, se comprovada a eficácia de
uma instituição desse gênero, pela criação do Ban
co de Desenvolvimento do Centro-Oeste, com estru
tura leve e ágil e que atuaria junto à Agência do
Centro-Oeste.

A Aliança do Centro-Oeste se empenharia pela
conquista de espaço e pelo bom aproveitamento
desse espaço nas tevês parlamentares - TV do Se
nado, da Câmara e das Assembléias Legislativas
dos Estados da Região.

O Centro-Oeste, como já dissemos, é uma Re
gião que historicamente ficou apenas com as sobras
das atenções federais, direcionadas para outras Re
giões do País. Nunca recebeu recursos e assistên
cia em dimensão comparável ao que a área federal
tem destinado ao Nordeste e Norte. O Centro-Oeste
teve extinto seu organismo regional, a SUDECO. Fe
lizmente, não teve de lamentar escândalos, como
aconteceu nas áreas de atuação da SUDENE e
SUDAM. Com uma ampla articulação de suas forças
políticas e empresariais, o Centro-Oeste terá condi
ções de exigir o devido respeito que a Região mere
ce de organismos federais.

o SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, um dos assuntos mais
polêmicos em nosso País, nos últimos tempos, tem
sido a reforma agrária. O tema é polêmico porque
há uma série de pontos de vista bem diferentes,
mas não deveria ser assim, porque a necessidade
de acelerar a reforma agrária é ponto pacífico.

O que se discute é o que é terra produtiva, im
produtiva, a demora das desapropriações e a escas
sez de recursos que permitam agilizar os assenta
mentos. Não se pode negar, porém, que a reforma
agrária apresentou grandes avanços no Governo
passado. O número de assentamentos cresceu 
isso é indiscutível.

Entretanto, a observação que faço a seguir foi
reforçada com base em acontecimentos verificados
no sul do Estado do Rio de Janeiro, mais precisa
mente em Floriano, distrito de Barra Mansa. Ali, há
uma amostra da importância de proporcionar aos
assentados condições de acesso ao crédito rural
como forma de permitir que os sem-terra possam
progredir.

Todos sabem que não basta apenas dar um
pedaço de terra a alguém e esperar que ele seja ca
paz de fazer dali o seu sustento e progredir. Aliás,
progredir deve ser a palavra de ordem nos assenta
mentos, que se podem constituir em nova fonte em
pregadora no campo.

Neste assentamento a que me referi, o INCRA
está com dificuldades que são um exemplo do pro
blema maior da reforma agrária: sem crédito, os as
sentados não se entendem sobre a forma de gestão
do assentamento. O grau de desentendimento che
gou a tal ponto que acontecimentos lastimáveis fo
ram registrados e revelados numa audiência pública
ocorrida não faz muito tempo na Câmara Municipal
de Barra Mansa: um assentado assassinado, outro
vítima de tentativa de homicídio, assentados expul
sos dos lotes que ocupavam. Ameaças tornaram-se
constantes entre as famílias.

Isso significa que não basta assentar. É preci
so haver um permanente acompanhamento do
Incra. Sem recursos, o que sabemos é que muitos
beneficiados com a reforma agrária têm desistido,
vendendo ou até abandonando o pedaço de terra
que recebem.

A reforma agrária é importante, mas só cum
prirá sua finalidade quando os organismos respon
sáveis por ela conseguirem dar assistência às famíli
as beneficiadas. Uma assistência freqüente, técnica
principalmente, proporcionando rendimento satisfa
tório da terra. Se um assentado já produz para o seu
próprio sustento, isso é muito bom, mas pode ficar
melhor ainda se conseguir colocar no mercado pro
dutos extraídos de suas terras, gerando renda para
que possam investir em maquinário, em novas expe
riências.

Enfim, não basta apenas assentar. É preciso
proporcionar progresso às famílias, do contrário, ca
sos como o de Floriano, que não é único, serão a re
gra de um programa vital para a paz no campo.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Responderei à questão de ordem levantada ontem
pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, complementada

pelo Deputado José Thomaz Nonô.
A questão de ordem formulada diz respeito à re

gimentalidade da apensação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 10, de 2003, de autoria do Deputado
Virgílio Guimarães, à de n° 53-A, de 1999, do Senado
Federal.

A dúvida advém do fato de a PEC do Senado já
estar com pareceres das Comissões e pronta para a
Ordem do Dia, ao passo que a de n° 10, do corrente
ano, teve despacho para tramitação conjunta com
aquela sem o parecer das Comissões.

Consoante com o disposto no § 8° do art. 202 do
Regimento Interno, aplicam-se à proposta de emenda
à Constituição as disposições regimentais relativas
ao trâmite e apreciação dos projetos de lei no que não
colidir com suas normas especiais de tramitação.

Assim, com relação à possibilidade de tramita
ção conjunta de proposta de emenda à Constituição,
matéria não tratada nas normas especiais, a regra
aplicável é a do art. 142 do Regimento, que em seu
parágrafo único admite a apensação para as matérias
de competência do Plenário até antes de a matéria
entrar na Ordem do Dia.

Ressalte-se que, segundo entendimento segui
do há muito pela Presidência da Casa, não impede
apensação o fato de o projeto mais antigo ter eventu
almente figurado em Ordem do Dia, desde que não
tenha sido iniciada sua discussão.

A vedação à apensação de matéria àquelas
constantes da Ordem do Dia tem como finalidade evi
tar que, à última hora, já divulgada a pauta da sessão,
alguém pretenda por esse expediente introduzir ma
téria não previamente anunciada aos Deputados.

Anteriormente à apensação em causa, a PEC
n° 53 figurara na Ordem do Dia das sessões de 27 e
28 de fevereiro de 2002, tendo sido, em ambas as
ocasiões, a discussão em primeiro turno adiada em
razão do sobrestamento da pauta por medida provi
sória com prazo esgotado.

No que tange ao conteúdo das proposições do
caso em exame, é evidente a correlação entre as ma
térias em tramitação. De fato, ambas dão nova reda
ção ao caputdo art. 192 da Constituição. A do Senado
Federal revoga, ademais, os incisos e parágrafos des
se artigo, ao passo que a de iniciativa desta Casa
mantém os incisos e oferece nova redação ao §1°,
neste último caso apenas para adaptar a redação do
caput.

Dessa forma, além da correlação de mérito das
matérias, verifica-se que a PEC n° 10, ao dar inclusive
tratamento mais restrito ao tema, mantendo o disposi
tivo da Constituição que a proposta do Senado pre
tende revogar, respalda-se nos mesmos pressupos
tos de admissibilidade já reconhecidos pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação ao dar
parecer favorável à PEC nO 53.

A PEC n° 10 diferencia-se por manter os incisos
e parágrafos que hoje estão no texto constitucional.
Inafastável, pois, os pressupostos de admissibilidade
da proposição. A conexão entre as matérias é tal que,
ao apreciar a PEC n° 53, o Plenário estará de qual
quer modo decidindo indiretamente sobre o conteúdo
da PEC n° 10, sobre a qual inclusive incidirá eventual
mente a prejudicialidade em razão da apreciação da
primeira.

Ressalte-se que a possibilidade regimental de
apensação para tramitação conjunta de proposições
legislativas, em caso de matérias análogas ou cone
xas, responde à necessidade de se emprestar racio
nalidade e economicidade ao processo legislativo.

Outro entendimento levaria, por exemplo, à cir
cunstância de ter-se várias Comissões Especiais em
funcionamento simultaneamente para exame de di
versas propostas de emenda à Constituição tratando
do mesmo tema, o que traria, evidentemente, prejuízo
aos trâmites legislativos e aos trabalhos da Casa.

Nesse sentido, encontro precedentes nas apen
sações das PEC nOs 610, de 1998, e 34, de 1995, so
bre imunidade parlamentar, e das PEC nOs 289 e 376,
de 2001, sobre servidores do ex-Território de Rondô
nia, quando a Presidência, diante de situação absolu
tamente análoga, determinou a tramitação conjunta
para exame do Plenário.

Com relação à oportunidade para oferecimento
de emendas, destaco que a matéria objeto da PEC n°
10 estava proposta ao exame da Casa no bojo da
PEC n° 53, de tal modo que, durante a tramitação
desta, na forma regimental, pela Comissão Especial,
os Parlamentares interessados puderam oferecer
suas proposições acessórias. Como exemplo, caso
um terço dos Srs. Deputados desejassem propor a
manutenção dos incisos e parágrafos do art. 92 da
Constituição, poderiam ter formulado emendas nesse
sentido no prazo regimental.

Não vislumbro, quanto a esse aspecto, prejuízo
à apreciação da matéria. Dessa maneira, indefiro as
questões de ordem do Deputado Arnaldo Faria de Sá
e do Deputado José Thomaz Nonô para manter a
apensação, posto que é amparado no Regimento e
nos precedentes desta Casa.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, tua regra para a Casa ou uma subversão ao Regi-
peço a palavra pela ordem. mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem Muito obrigado.
V. Ex" a palavra. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden-

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela te, peço a palavra pela ordem.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)-
com a devida atenção e agradeço a presteza da res- Tem V. Exa a palavra.
posta da Presidência à questão de ordem que, junta- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
mente com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, ofereci. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Em primeiro lugar, quero fazer uma considera- respeitosamente, solicito recurso à questão de or-
ção de natureza política. Ao PFL, o suscitante da dem.
questão, politicamente interessava fosse votada a Os precedentes alegados pela Mesa foram ba-
emenda oriunda do Senado, o que, na realidade, vai seados em matérias institucionais. Havia interesse da
ocorrer. Daí por que o partido se julga politicamente
satisfeito no trato da matéria. Casa de que a imunidade parlamentar fosse restringi-

da e admitiu-se que pudéssemos fazer um grande
Outro assunto para o qual peço a atenção de V. acordo naquela PEC e que fossem realizadas profun-

Exa é quanto à questão de fundo. Estou absolutamen- das alterações numa determinada PEC, em trâmite
te convicto, até porque democrata atento como V. Exa

,
da argumentação expendida pela Presidência quanto na Casa, que tratava da restrição das medidas provi-

sórias. Trata-se, portanto, de matérias institucionais.
à conexão e analogia. Curvo-me a V. Exa Creio que as
emendas são realmente conectas e análogas. Sob Discordo quando a Mesa admite que haja o
esse prisma, e tão-somente sob ele, acatamos a deci- pressuposto de admissibilidade. A Mesa não pode fa-
são de V. Exa lar de pressupostos de admissibilidade, porque a ad-

O que não ficou respondido em momento algum missibilidade tem que ser objetiva e a competência de
pela Presidência da Casa foi o segundo e fulcral argu- declarar se a admissibilidade é objetiva ou não é
mento: a subtração do direito de o Parlamentar emen- tão-somente da Comissão de Constituição e Justiça e
dar a proposição apensada. de Redação. De maneira análoga, não se pode tratar

Chamo também à memória de V. Exa que os de projetos de lei e de propostas de emenda constitu-
cional.

dois precedentes citados pela Presidência não são
regimentais. Foram frutos de acordos, ditados pela Quando levantei a questão de ordem, não que-
necessidade política do momento, costurados de for- ria que fosse instalada uma nova Comissão Especial
ma anti-regimental, mas com o apoiamento político de matéria que já havia sido decidida por ocasião da
de todos os partidos que silenciaram quanto à maté- PEC na 53. Pelo menos a questão da admissibilidade,
ria naquela oportunidade. repito, não pode ser tratada por pressuposto nem

Não são, não devem ser e jamais serão prece- pode ser subjetiva. Necessariamente, ela tem que ser
dentes no sentido técnico da palavra, assim como objetiva. Já que somente a Comissão de Constituição
também não será precedente o acordo que vamos ce- e Justiça e de Redação pode decidir sobre a objetivi-
lebrar daqui a alguns minutos. São situações excepci- dade da admissibilidade, vou pedir autorização a V.
onais às quais, politicamente, os Deputados se cur- Ex

a
para recorrer dessa decisão naquela Comissão.

vamo A todos nós interessa o ganho e não a vitória Não quero atrapalhar a votação, mas registro
numa questão adjetiva dos trabalhos da Câmara dos que será cometida uma aberração ainda pior: uma
Deputados. emenda aglutinativa será apresentada para a votação

Como suscitante, o PFL não se pode conformar da PEC na 53. Tal emenda parte de texto da Constitui-
com a segunda parte da decisão tomada por V. Exa , por ção, como parte da emenda. É algo totalmente absur-
elidir a discussão sobre o direito ao emendamento. do utilizar-se a Constituição para aglutinar urna

Assim sendo, o partido recorrerá dessa decisão emenda de votação. Chegaremos ao absurdo de uma
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. matéria constitucional, que já foi votada duas vezes,
Não o faremos argüindo efeito suspensivo pelos mes- tornar a ser votada mais duas vezes para dar azo ao
mos motivos que ensejaram as decisões citadas aqui acordo que está sendo celebrado.
por V. Exa Queremos permitir que o acordo político Respeitosamente, recorro à Comissão de Cons-
prevaleça numa situação de fato e nunca que consti- tituição e Justiça e de Redação.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, quanto ao comentário de
V. Exa sobre acordo futuro, vamos esperar que seja
ele apresentado para apreciar, não vamos tecer con
siderações agora.

Aproveito a fala de V. Exa e do Deputado José
Thomaz Nonê para dizer que na minha resposta falei
sobre o direito de emendamento. Ocorre que, se se
está mudando uma parte menor de um conjunto mai
or, evidentemente os Srs. Deputados já tiveram opor
tunidade de apreciar a matéria na Comissão de Cons
tituição e Justiça. Ademais, seria uma enorme contra
dição o Plenário poder apreciar e declarar inconstitu
cional a introdução de um plural no caput depois de
ter declarado anteriormente mudança do conjunto do
caput constitucional. Seria evidentemente uma con
tradição que o Plenário não suportaria.

Na parte que diz respeito ao emendamento está
assegurado. Os assuntos são absolutamente cone
xos e análogos, porque estamos tratando de um as
sunto menor dentro de um assunto maior. Se quais
quer dos Srs. Deputados tivessem interesse em
emendar o art. 192, quando da apresentação e da
apreciação da PEC n° 53-A, poderiam tê-lo feito na
Comissão de Constituição e Justiça porque se trataria
do mesmo assunto trazido à baila agora pelo Deputa
do Virgílio Guimarães quanto à Emenda n° 10.

Estou absolutamente seguro da decisão. Todas
as regras regimentais foram atendidas. Ao anunciar
esta decisão, não aceito a observação do Deputado
José Thomaz Nonê no sentido de que não se torne ju
risprudência. Se, de fato, recorrer à CCJR e for trans
formada em verdadeira essa questão de ordem, aí,
sim, se tornará uma decisão definitiva deste Plenário
de permitir, nessas condições, o apensamento.

Por outro lado, após a consideração política do
Deputado José Thomaz Nonê sobre o acordo que
está sendo costurado entre os partidos, deixo para os
próprios partidos apresentarem ao Plenário na hora
oportuna.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Exanão deferiu nosso requerimento de recurso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Arnaldo Faria de Sá, desculpe-me, o recurso
de V Exae do Deputado José Thomaz Nonê à Comis-

são de Constituição e Justiça e de Redação está de
ferido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Anto
nio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, queria, respeitosamente, manifes
tar-me a respeito do que V. Exapronunciou com rela
ção à fala do Deputado José Thomaz Nonê na ques
tão da precedência em outros casos.

Quero, como disse, respeitosamente, lembrar a
V. Exa que os casos tomados já como jurisprudência
foram frutos de acordo exatamente nos mesmos ter
mos deste que estamos celebrando hoje. Não vamos
divergir. A posição do PSDB é acompanhar o acordo,
mas não queremos que essa prática permita, amanhã
ou depois, que uma PEC que não tenha sido aprecia
da em Comissão, de repente, num último momento,
venha a plenário apensada a outra - que já percorreu
todos os trâmites legais e teve oportunidade de rece
ber sugestões, ser debatida e emendada - e possa,
numa circunstância especial, sobrepor-se.

Quero, como disse, respeitosamente, divergir
de V Exa nesse sentido. Na análise que fizemos do
Regimento, o estágio é muito importante para que
uma matéria possa ou não ser apensada a outra.

Era o que queria apresentar a VExa
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Antonio Carlos Pannunzio, aceito a posição
de VExa

Este debate certamente continuará na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação e V. Exa

pode, inclusive, subscrever o recurso dos Deputados
José Thomaz Nonê e Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
próximo item da pauta refere-se à Proposta de Emenda
à Constituição n° 53-B, de 1999, do Senado Federal.

Aproveito para reafirmar a convocação de todos
os Srs. Líderes no sentido de que todos os Deputados
venham ao plenário, pois teremos duas ou mais im
portantes votações sobre esta PEC n° 53.

Determino que todas as Comissões que porven
tura estejam em funcionamento encerrem seus traba
lhos para que os Srs. Deputados venham ao plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa a palavra.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa afirmou que teremos duas votações?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
se duas votações ou mais, ou até nenhuma votação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - No início da
sessão V Exa colocou em votação requerimento que
afirmava que restavam para hoje a votação da Medi
da Provisória n° 82 e a PECo Se aquela já foi votada, a
PEC só poderá ser votada uma vez ou haver um in
terstício de cinco sessões.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tal
vez não tenha completado a informação, Deputado
Arnaldo Faria de Sá. O Srs. Líderes, durante a convo
cação de seus liderados, disseram que haveria mais
de uma votação sobre este item. Tomei a liberdade de
falar duas votações, mas poderia ser muito mais.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item
4.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 53-B, DE 1999

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 53-A, de 1999, que altera o
Inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição Fede
ral e o caput do art. 52, do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias; tendo pareceres das Comis
sões: de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade (Relator: Sr. Mendes Ribeiro Filho); e
da Comissão Especial, pela aprovação desta, pela
admissibilidade, e, no mérito, pela rejeição das emen
das nOs 1, 2, 3, 4 e 5, apresentadas na Comissão,
contra os votos dos Deputados Aloizio Mercadante,
Orlando Desconsi, Ricardo Berzoini, Pedro Eugênio,
Salomão Gurgel e Milton Temer. Apresentou voto em
separado o Deputado Pedro Eugênio. Relator: Sr. Ru
bem Medina. Tendo apensada à PEC n° 10/03.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão a matéria. (Pausa.)

Há oradores inscritos. Se VExas. não deseja
rem usar a palavra, informem à Mesa, por favor.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCd08 - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi
ria licença ao Deputado Alberto Goldman, a quem V.
Exa está para conceder a palavra, para fazer um ape
Io aos Deputados inscritos no sentido de que deba-

Março de 2003

tam esta matéria, e que, na medida do possível,
abram mão dessas inscrições, uma vez que se trata
de proposta de emenda à Constituição e temos que
assegurar um quorum elevado para sua votação.

Nesse sentido, faço este apelo aos oradores
inscritos para discutir a matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman, para
discutir a matéria.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, compreendo o
apelo do Deputado Aldo Rebelo e não vou usar o tem
po regimental de cinco minutos concedidos nesses
casos.

Lembro aos Srs. Deputados que a emenda é ori
unda do Senado, de autoria do Senador José Serra, e
que foi modificada na Comissão Especial. Tais modifi
cações foram profundas, em especial, a caracteriza
ção de uma lei complementar para se fazer a regula
mentação do sistema financeiro. A principal mudança
não é apenas a eliminação de uma série de incisos e
parágrafos, verdadeiros penduricalhos, mas especial
mente a do § 3°, que estabelece um limite máximo
para a taxa de juros - situação compreendida por to
dos como impossível de se realizar.

Saúdo aqueles que, durante muitos anos, pos
taram-se contra qualquer possibilidade de eliminação
desse parágrafo e hoje entendem a necessidade da
mudança, assim como aqueles que chamaram as re
formas de neoliberais, de transformações da direita, e
atualmente se incorporam ao grupo que entende ne
cessárias as reformas para se construir uma socieda
de melhor.

Gostaria de mais tempo para debater a matéria.
Entretanto, teremos oportunidade de fazê-lo mais adi
ante.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO 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,
como vê V Exa , não estou ausente do plenário como
alguns outros inscritos para falar, mas, para a celeri
dade dos trabalhos, abro mão da minha inscrição.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V
Exa está sempre presente, Deputado!
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra, para discutir, o Sr. Deputado Pompeo
de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro
mão da discussão no sentido de dar mais celeridade
ao processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado a V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra, para discutir, o Sr. Deputado Ivan Va
lente.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diri
jo-me ao Plenário desta Casa porque está na pauta
uma emenda constitucional que visa a regulamentar
capítulo referente ao sistema financeiro, fundamental
para que se possa gerir a política econômica e o Esta
do brasileiro.

Essa regulamentação está prevista na Constitu
ição desde 1988 e até hoje nada foi feito em sua dire
ção, apesar de haver sido tentadas regulamentações
setorizadas. Certamente, é uma questão complexa,
que demanda debate mais aprofundado. Esta Casa
precisa de mais tempo para votar a emenda.

O projeto que se pretende votar nesta tarde foi
elaborado no Senado e teve como Relator o Senador
Jefferson Péres.

O Deputado Virgílio Guimarães também apre
sentou proposta sobre a matéria, mas não houve tem
po suficiente para discuti-Ia.

Em segundo lugar, há intensa e objetiva pressão,
por parte do mercado e da mídia, para que esse artigo
da Const~uição seja regulamentado a toque de caixa.
Mas não há pressão para que se discuta todos os pon
tos do fatiamento que se fez do art. 192-A, sobre coope
rativas e juros. O que se quer é saber se o Banco Cen
trai vai ter autonomia. É isso que está em jogo.

Sr. Presidente, entendemos incorreto levar essa
discussão a toque de caixa. A independência do Ban
co Central não foi feita durante os oito anos do Gover
no Fernando Henrique Cardoso. Ele não precisava
disso, tendo o Sr. Pedro Malan como Ministro da Fa
zenda e o Sr. Armínio Fraga como Presidente do Ban
co Central. Por que, de repente, essa grande pres
são? Nem o Governo brasileiro nem o Congresso Na
cional devem aceitá-Ia. Devemos discutir a regula
mentação do art. 192, que é, sem dúvida, necessária,
mas com o devido tempo e aprofundamento.

Entendo que só assim daremos agilidade à eco
nomia brasileira. Votar agora esta matéria e, mais tar-

de, ser necessário outro projeto para dar autonomia
ao Banco Central, com mandato fixo para sua direto
ria, não tem sentido. Não concordamos em brindar o
mercado com esse novo sistema e tirar do Governo
as condições de interferir na política monetária, credi
tícia e cambial.

É a nossa posição. É fundamental que este as
sunto seja discutido de forma democrática. Não pode
mos dar independência ao Banco Central somente
para agradar a mídia e o mercado financeiro.

Ontem mesmo o Presidente do Banco Central
afirmou que a autonomia está prevista para o ano de
2004. No entanto, consta no acordo com o FMI que a
regulamentação do art. 192. abrirá as portas para a
tão desejada autonomia. Está assim registrado em
carta do Ministério da Fazenda dirigida ao Sr. Kõhler,
do FMI, datada do dia 28 de fevereiro de 2003.

Essa posição é incorreta. O Congresso Nacional
deveria discutir esse ponto com a necessária tranqüi
lidade. É errado acelerar a discussão. Dar autonomia
ao Banco Central significa blindar o sistema e impedir
que o Governo tenha domínio sobre a política de ju
ros, de câmbio e de créd~o. Hoje, quem domina e
pressiona nosso País são os bancos e banqueiros.

Não podemos aceitar tal situação. Por isso, Sr.
Presidente, entendemos fundamental a retirada de
pauta do projeto, para que possamos discuti-lo me
lhor.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly,
para falar a favor da matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, governar exige responsabilidade, coerência,
persistência e tenacidade. Quem governa está suje~o a
perder o glamouroso prestígio eleitoral. Sabemos mu~o

bem quão é difícil fazer o que precisa ser fe~o para o
País. Necessitamos de reformas estruturais: tributária,
previdenciária, trabalhista, administrativa, fiscal, do sis
tema financeiro e das finanças públicas.

Os governistas de hoje - oposição ontem - ain
da carregam o ranço da Oposição. Isso tem de ser re
solvido. Oposição aqui somos nós. O eleitor determi
nou que os partidos de apoio ao Governo Fernando
Henrique Cardoso exercessem a oposição.

Cobraremos direitos autorais dos discursos de
oposição. Ainda não começamos a fazê-Ia. Queremos
colaborar! A reforma do sistema financeiro é neces
sária e ululante. Assim sendo, encaminho voto favorá
vel ao texto do ex-Senador José Serra.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Paulo Afonso para discutir
a matéria.

O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, registro meu posicionamento com relação a esta
proposta de emenda constitucional. A alteração do
art. 192 que estamos votando, como é de conheci
mento público, dá ensejo a uma ação posterior, por
meio de lei complementar, para permitir a autonomia
do Banco Central.

Não sou radical, não pertenço a nenhuma ten
dência xiita de qualquer partido. Doutrinária e politica
mente, posiciono-me contra essa independência e
apresento duas razões. Primeiro, porque na atual
conjuntura nacional não vejo nenhuma razão para
que o Governo abra mão da condução da política eco
nômica, por meio da nomeação dos dirigentes do
Banco Central. Se o fizer agora, não dará conseqüên
cia e exeqüibilidade à manifestação amplamente ma
joritária das urnas que entregou ao Presidente Lula
os destinos deste País.

Nobres colegas do PT, vejo este ato como uma
perda de parcela do poder que as urnas, de forma de
mocrática, entregaram ao Governo, na pessoa do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao seu partido,
o PT. Não consigo entender de maneira diferente.

E mais, o primeiro ato concreto que estamos vo
tando do Governo do Presidente Lula é exatamente
para atender a uma demanda que não é da socieda
de, que não é dos setores populares, mas é do mer
cado, é do sistema financeiro, dos interesses interna
cionais. A primeira medida que será votada aqui aten
de a interesses outros que não os majoritários das ur
nas de outubro do ano passado.

O Governo é a favor dessa matéria. A maioria
dos Deputados da base do Governo, parece-me, tam
bém é a favor da matéria, e muito provavelmente ela
será aprovada.

Mas quero deixar este registro. Voto contra, por
que não estou convencido de que será bom para o
País a autonomia do Banco Central, e também em
respeito aos milhões de brasileiros que, como eu, na
eleição passada, votaram na esperança sobre o
medo, dando ao Presidente Lula a oportunidade de
governar o País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia para
discutir a matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Março de 2003

está em discussão a PEC n° 53-B, relatada nesta
Casa pelo Deputado Rubem Medina, do nosso parti
do, PFL. Esta é uma antiga discussão que ainda vem
gerando debates e, de forma alguma, conseguimos
aprovar a regulamentação do sistema financeiro.

Este é um importante momento. Os radicais se
calaram. Os moderados vêm à tribuna falar. Temos
convicção de que a regulamentação do sistema finan
ceiro é fundamental, bem como a retirada do § 3° do
art. 192, que trata do tabelamento dos juros. É um ab
surdo que esse tipo matéria seja regulamentado pela
Constituição Federal!

Alerto o Plenário de que o atual Governo vem
cometendo vários erros, com isso deixando o investi
dor estrangeiro intranqüilo. O Governo herdou a políti
ca monetária ortodoxa do Governo anterior; aumen
tou os juros de forma correta, aumentou o superávit
fiscal de forma correta e, agora, gera uma grande in
segurança no investidor estrangeiro quando critica as
agências reguladoras.

O Governo ficou, neste momento, com o que ele
chama de capital especulativo e está abrindo mão do
capital bom, o capital que é investido no Brasil. Como
resultado disso, segundo nos mostra a imprensa, no
máximo 400 milhões de dólares entrarão no Brasil no
mês de março. Vejam que em março de 2002 foram 2
bilhões e 363 milhões de dólares. Esse resultado se
iguala ao de fevereiro de 1997.

A falta de investimentos no Brasil não é por cau
sa da guerra, como disse o PT; é pela insegurança
que o Governo gera no mercado.

Ontem mesmo, após acordo acerca da PEC
53, o Governo anunciou que aprovará a PEC, mas
não encaminhará o projeto de autonomia do Banco
Central. Então, aprová-Ia para quê? O Governo tem
que aprovar a PEC e montar a regulamentação do
Banco Central, além de viabilizar a fusão das duas
agências que tratam da previdência complementar: a
Secretaria de Previdência Complementar e a SUSEp,
abaixo do Ministério da Fazenda. Esta é a posição do
PFL. O que queremos é que o mercado seja regula
mentado.

O Governo, ao aprovar a PEC e não encaminhar
projeto que trata da autonomia do Banco Central,
atende a quem? Atende aos radicais, como atendeu
na convenção do Diretório Nacional, ao dizer, não sei
se no Item 22 ou 25, que as agências reguladoras
eram anti-republicanas, o que é mu~o grave.

O PFL, nesta tarde, votará a favor do relatório do
Deputado Rubem Medina, aprovado em agosto de
2001 . Temos a convicção de que a aprovação dessa



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa o seguinte requerimento:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, o encer

ramento da discussão da PEC n° 53/99.
Sala das Sessões, em 27 de março de 2003. 

Assinam: Professor Luizinho, Vice-Líder do Gover
no; Eduardo Campos, Líder do PSB; e Inácio Arru
da, Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para encaminhar contrariamente,
ao Sr. Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, digo muito claramente que sou da Bancada do
PDT, e o entendimento da maioria dos seus membros
é diferente daquele que o Governo apresenta e quer
ver aprovado. Aliás, é exatamente na linha das pala-

Isso é extremamente grave. Com certeza, são
os olhos do mercado financeiros que estão voltados
para cá.

Não sou adepta à tese de que temos de dar confi
ança aos mercados financeiros. Se os mercados finan
ceiros tiverem confiança no Governo brasileiro, estamos
fazendo tudo errado. Passamos oito anos denunciando
que o Governo FHC se submetia à lógica dos mercados
financeiros e dos interesses do FMI.

Surpreendeu-nos muito a Carta de Intenções
enviada pelo Ministro da Fazenda ao Fundo Monetá
rio Internacional, comprometendo-se com a votação
da autonomia do Banco Central nesta Casa.

Não queremos a autonomia do Banco Central.
Tal medida só significará menos poder para o Gover
no Lula e mais força para o mercado financeiro e para
o FMI, que tem subjugado o País e provocado o de
semprego, a miséria e a destruição dos serviços soci
ais.
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PEC possibilitará ao Governo e à Oposição o encami- Câmara. E, quando formos votar a autonomia do Ban-
nhamento das propostas de regulamentação do Ban- co Central, que será na forma de lei complementar,
co Central e de outras agências, o que é muito impor- serão necessários 257 votos.
tante para a economia brasileira. Portanto, muitos dos que são contrários à auto-

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- nomia do Banco Central e que votarem favoravelmen-
te, peço a palavra pela ordem. te à emenda que entrará em votação a seguir estarão

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ajudando, sim, a aprovar a autonomia do Banco Cen-
V. Ex" a palavra. trai e, mais ainda, revogando os oito incisos que

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela acompanham o art. 192 da Constituição.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ten- A votação que será realizada aqui não é o que
do três falado a favor e três contra, apresento requeri- acertamos com o Governo e com a bancada do Parti-
mento a V. Exa para encerramento da discussão. Sem do dos Trabalhadores. Esta votação não pode signifi-
prejuízo, pode falar a nobre Deputada Luciana Genro. car a revogação dos artigos que sobrevêm ao art.
Precisamos desse seu encaminhamento. 192.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Professor Luizinho, salvo melhor controle, so
mente dois Parlamentares falaram contra (os Deputa
dos Ivan Valente e Paulo Afonso) e dois a favor (os
Deputados Alberto Goldman e Rodrigo Maia). A De
putada Luciana Genro será a terceira a falar contra.
Depois falará a favor o terceiro Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra à Deputada Luciana Genro, para
discutir a matéria.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT - RS. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, senhoras e senhores que acompanham esta
sessão, o que estamos discutindo aqui não é pouca
coisa. Estamos mexendo num artigo extremamente
importante - o art. 192 - da nossa Constituição. A
votação que faremos aqui vai revogar oito incisos im
portantíssimos da nossa Carta Magna e vai abrir as
portas para que a regulamentação do sistema finan
ceiro seja feita por meio de lei complementar.

Este é um debate fundamental para o futuro do
País. Não é à toa que todos os dias estamos assistin
do às pressões do Fundo Monetário Internacional
pela regulamentação do sistema financeiro nacional.

A autonomia do Banco Central é a blindagem fi
nanceira de que o mercado necessita para ter a certe
za de que a política econômica do País não irá mudar,
de que vai continuar submetendo o Brasil à lógica do
FMI e dos juros altos para pagar as dívidas externa e
interna; à lógica do superávit primário e dos cortes or
çamentários em áreas sociais, em áreas de desenvol
vimento econômico, tudo isso para atender aos inte
resses da banca internacional.

É verdade que esta votação ainda não é a vota
ção da PEC que trata da autonomia do Banco Central.
Ela é mais importante do que a que faremos depois,
porque esta exige quorum qualificado - 308 votos na



10650 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

vras Deputada Luciana Genro: "Alguns podem, em
tempos de guerra, interpretar isso como fogo amigo".

O amigo é aquele que se manifesta com sinceri
dade, qualidade que faz com que venhamos à tribuna,
primeiro, para contraditar o requerimento do Líder do
PT, que, curiosamente, não quer o debate. Antes, o
PT sempre solicitava o debate e reclamava quando o
Governo o encerrava. Agora, falaram três de um lado
e três do outro, e o PT correu e pediu o encerramento
da discussão. Qualquer semelhança é mera coinci
dência!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Pompeo de Mattos, vou corrigir V.Exa: o Líder
do PT não assinou o requerimento.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Quem o assi
nou?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Assinou o Líder do Governo, Deputado Professor Lui
zinho.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Então, o Líder
do Governo... A bem da justiça, não faz muita diferen
ça, porque é o Líder do Governo do PI. É trocar seis
por meia dúzia. É bom que eu diga muito claramente:
o Governo anterior fazia isso e todos nós reclamáva
mos que estava atropelando a discussão. Agora ocor
re a mesma coisa.

Vim aqui para ajudar e integrar a mudança, mas,
para fazer a mesma coisa, não sei que papel me cabe.

No que diz respeito ao projeto em si, é bom que
se pergunte desde logo: a quem interessa a autono
mia, a privatização do Banco Central do Brasil? A ins
tituição não ficará mais sob o controle público, mas,
sim, sob o mando dos banqueiros, do FMI, enfim, de
outros interesses.

Sr. Presidente, sempre apoiei, com muito orgu
lho, a candidatura do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, desde 1988, quando Leonel de Moura Brizola
era candidato a Vice-Presidente na chapa de S.Exa.
E ajudei o Presidente a ganhar as eleições de 2002.
Pois trago agora para a reflexão dos colegas Parla
mentares e da sociedade brasileira que acompanham
este importante debate fato curiosíssimo: reclamou
S.Exa., com seriedade, retidão, clareza, com justiça,
que as agências tinham mais poder que o Governo.
Sabe-se que a ANEEL aumenta as tarifas de energia
elétrica; a ANATEL aumenta as de telefone; a AN P
aumenta o preço dos combustíveis; a ANA aumenta a
tarifa da água. E o Governo não tem controle sobre
tais agências. Portanto, a verdade é que elas têm
mais poder do que o próprio Governo.

No entanto, o mesmo Governo que reclama e
quer diminuir o poder das agências para ter responsa
bilidade sobre aquilo que administra quer abrir mão
da autoridade que tem sobre o Banco Central do Bra
sil. Tchê! As agências têm poderes; e o Governo diz
que são demasiados e quer controlá-Ias. Pergunto: no
caso em exame, ao abrir mão daquilo que controla,
quer entregar para quem?

Duvido que o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va tivesse sido eleito, se, nos debates na televisão, ti
vesse dito que um dos seus primeiros atos no Gover
no seria privatizar o Banco Central e lhe dar autono
mia para, depois, ficar ligado ao FMI, ao mercado de
capitais, aos banqueiros e ao capital estrangeiro. As
pessoas diriam que Lula era igual ao candidato José
Serra, ou pior.

Faço tal digressão a fim de pedir que reflitamos
sobre tais acontecimentos. Quem fala não é a Oposi
ção, mas a coerência dos meus propósitos e posicio
namentos ao longo de quatro anos nesta Casa.

Esses não eram nem o discurso nem a propos
ta. A contrário. Por isso, não temos saudade do
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Daqui a
pouco, porém, se este Governo seguir assim, haverá
gente que começará a ter saudade. Daqui a pouoo
absolveremos o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso de todas as imputações e críticas que lhe fo
ram feitas; no futuro, alguém da tribuna afirmará que
quem errou fomos nós, a Oposição, e não o Governo.

Então, enganamos o povo?! Eu não enganei
nem me engano. Podemos iludir um por um dia; mui
tos por vários dias; e há quem diga que dá para enga
nar alguns por todo o tempo, até porque há gente que
morre enganada. Mas sempre há alguém que não po
demos enganar. E sabem V. Ex!!l quem? A nós mes
mos. Só falta eu mentir para mim mesmo, só falta eu
me enganar... O que sobra para o resto?

Mas não vou me enganar. Vou manter a minha
coerência e o meu posicionamento. Não aceitaremos
a autonomia do Banco Central que não é outra coisa
senão sua privatização. A instituição seria entregue
ao mercado de capitais, ao FMI, aos banqueiros, e o
Governo perdendo o poder que tem sobre ela.

Sr. Presidente, não dá para acreditar que tal si
tuação esteja acontecendo!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado José Thomaz Nonô
para falar a favor da matéria.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
JOSÉ THOMAZ NONÔ QUE, ENTREGUE

,------------,-----_.._-----_._._.._._"""'''''.. ,'



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10651

À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

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,
quando PFL e PSDB estão com o Governo, é de se
desconfiar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de encerramento de discus
são.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está pois encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria.
Concedo a palavra para encaminhar ao Deputa

do Babá. (Palmas. Apupos.)
O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)

"Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um
alerta à Casa: daqui a pouco a Comissão Especial que
trata da PEC n° 53 se reunirá para votar a matéria.

Creio que a maioria dos Parlamentares
não sabe exatamente do que se trata. A
PEC nO 53 prevê a mudança do art. 192 da
Constituição Federal, que define a regula
mentação do Sistema Financeiro Nacional.

O projeto tramita há mais de dez anos
no Congresso Nacional e ainda não foi vota
do por absoluta falta de vontade política do
Poder Executivo e das próprias Lideranças
partidárias desta Casa.

A proposta que vem do Senado, origi
nalmente de autoria do Senador José Serra,
Ministro da Saúde, previa simplesmente a
supressão do art. 192, atendendo aos inte
resses dos banqueiros, que não querem no
texto constitucional nenhuma referência aos
interesses nacionais em relação ao sistema
financeiro.

O Relator, Senador Jefferson Péres,
manteve o caput do artigo, reformulando-o e
prevendo que não apenas uma lei comple
mentar ou uma lei bancária geral, mas vári
as leis complementares regulamentarão o
Sistema Financeiro Nacional, conforme pre
vê o art. 192. Eliminou, no entanto, os inci-

sos que deveriam balizar a regulamentação,
ou seja, os pressupostos mínimos constitu
cionais para formatação do Sistema Finan
ceiro Nacional.

O relatório do Deputado Rubem Medi
na aponta para a manutenção do texto apro
vado pelo Senado, que prevê, como disse
antes, várias leis complementares para re
gulamentação do art. 192.

Isso significa que o Governo Federal,
ato contínuo à aprovação dessa emenda
constitucional, remeterá a esta Casa pro
posta para tornar independente e autônomo
o Banco Central, retirando do eleitor brasile
iro o poder de definir, a cada quatro anos,
quem vai presidir a República e, conseqüen
temente, a política econômica, monetária e
cambial que vai direcionar o futuro do País.
É bom que isso fique registrado e seja divul
gado no Jornal da Câmara.

O Governo Federal quer estabelecer,
com a aprovação da lei complementar que
prevê a independência do Banco Central,
mandato fixo para o seu Presidente, não co
incidente com o do Presidente da Repúbli
ca, ou seja, a intenção é manter o Sr. Armí
nio Fraga no cargo por mais seis anos.

O poder do Presidente do Banco Cen
traI aumentará não em virtude de sua rela
ção com o Parlamento, o que seria correto,
mas porque se tornará o quarto Poder do
País.

O mesmo Banco Central do Brasil vai
ao FMI e renova um acordo aumentando o
arrocho fiscal, que vai prejudicar as políticas
públicas e o Orçamento aprovado por esta
Casa; o mesmo Banco Central é ainda o
campeão de ajuda aos bancos privados.
Comparando os lucros dos bancos Itaú e
Bradesco no primeiro semestre de 2001 e
no primeiro semestre de 1995, quando Fer
nando Henrique Cardoso assumiu a Presi
dente da República, houve um crescimento
de 470%. Cada um lucrou mais de 1 bilhão
de reais, dinheiro que sai do bolso do povo,
por conta de um Banco Central que é coni
vente, é um balcão de interesses dos ban
cos privados; por conta de um Governo que
é dos banqueiros, que quer ajudar apenas o
sistema financeiro, em detrimento de toda a
população.



Não, Sras. e Srs. Deputados, o discurso que
acabo de ler não é meu. Esse discurso o atual Mi
nistro da Previdência, Ricardo Berzoini, proferiu em
agosto de 2001, seguindo os preceitos históricos do
Partido dos Trabalhadores. E o Sr. Ricardo Berzoini,
quando disse isso, representava a história do PT.

Hoje o Deputado José Thomaz Nonô vem aqui
posar de oposição, mas, na verdade, o que quer esse
senhor é que votemos a favor do que eles sempre de
fenderam: entregar o capital nacional nas mãos do
capital internacional, das empresas multinacionais, a
exemplo do que fez o Governo anterior com a Vale do
Rio Doce. Portanto, é natural que S.Exa. venha à tri
buna fazer o discurso que fez.

Quero afirmar que sou contra a carta de inten
ções firmada pelo Ministro Antonio Palocci com o
Fundo Monetário Internacional em 28 de fevereiro
deste ano, porque a aprovação desta proposta está
prevista naquela carta.

Nós, companheiros do PT, companheiros dos
trabalhadores, não podemos ir contra nossa história,
não podemos ir contra nós mesmos, não podemos ir
contra nossas verdades porque o sistema financeiro
assim o quer ou porque o Sr. Deputado José Thomaz
Nonô, as bancadas do PFL e do PSDB, que levaram
este País ao buraco, à falência, agora, obviamente,
querem implementar seu plano. Esse aqui não é o
plano dos trabalhadores.

Eu peço às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputa
dos que se oponham a esta proposta, corretamente
rechaçada pelo companheiro Berzoini no discurso
que fez em 2001.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, para
encaminhar a favor.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quem semeia vento colhe tempestade, e a
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Portanto, a votação da PEC n° 53 na mentira repetida muitas vezes acaba tendo caracte-
Comissão Especial, que ocorrerá agora à rísticas de verdade. Essa era a técnica utilizada pelo
tarde, é fundamental para a Câmara dos nazista Goebels, Ministro de Hitler.
Deputados, e com certeza sua tramitação Sou do PSDB, defendo a aprovação da PEC
no Plenário exigirá que esta Casa demons- para a regulamentação do art. 192 fatiado e sou con-
tre se quer continuar fazendo o jogo dos tra a autonomia e a independência do Banco Central.
banqueiros ou efetivamente representar o Por quê? Quem ganha a Presidência da República,
povo brasileiro. no regime presidencialista, deve ter a responsabilida-

É essa a preocupação que queria ex- de da moeda, do crédito e do câmbio, para o bem e
ternar, Sr. Presidente, e peço a todos os para o mal. Se o País vai bem, recebe os bônus. Se
Parlamentares que acompanhem com muita vai mal, os ônus. Então, o discurso de pessoas do Go-
atenção a tramitação da PEC n° 53 nesta verno que querem ser a vestal da Oposição baseadas
Casa." na mentira é inaceitável.

Milhões de ações discutem os juros que estão
estabelecidos na Constituição. Ganham na primeira
instância, ficam mais ou menos na segunda, mas as
ações nunca têm fim. Esse é o País que se deseja
perpetuar. Não estou interessado em saber se algu
ma instituição internacional quer isso ou aquilo. Tenho
minha posição nacional, brasileira, patriota. E não ad
mito que ninguém é mais patriota do que eu. Pode até
ser igual, não mais.

Nós, que estamos na Oposição por força do
voto, encaminhamos favoravelmente à PEC, porque é
necessária e fundamental à regulamentação do Sis
tema Financeiro Nacional.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com a palavra o Deputado Pompeo de Mattos, para
encaminhar contrariamente.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, volto à tribuna exatamente usando a frase
do meu antecessor, a de que uma mentira dita mil ve
zes vira verdade. Como sou adepto da verdade, ima
gino o quão mais fundo ela penetra se repetida. E
queremos repetir a verdade. Não sem considerar que
o Deputado José Thomaz Nonô disse que o PFL e o
PSDB são oposição e estão com o Governo, mas a
base deste mesmo Governo não está a seu favor.
Quer dizer, somente alguns são da base do Govemo,
mas é muito curioso que os da base do Governo fi
quem contra o Governo e os que são da Oposição fi
quem a favor dele, num momento deste.

Algo está errado. Estamos errados nós ou estão
errados eles. Está errada a base do Governo, que tem
posicionamento diferente do dele neste projeto, ou
está errada a Oposição, que passou para o lado do
Governo.

Como galo torto tem medo e é muito desconfia
do, porque, afinal de contas, já furaram um olho dele,

•......,..__ ...._.._----------- ,------------,.•__•..._---_.._-_... ,•...
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e ele ficou com um olho só, sou um tanto desconfiado
também. Quando o PFL passa para o lado de cá,
quando o PSDB passa para o lado de cá, já fico pen
sando o que eles querem. Tem algo aí! Eles não pre
gam prego sem estopa. É claro que interessa a eles.

E, aí, vale até a máxima, que, aliás, no Brasil já
se experimentou e muito com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que era de esquerda, dos movi
mentos sindicais sociais, das Diretas Já, mas, quando
assumiu o Governo, compôs com a direita -todos sa
bemos. É a velha tese do violino, que se segura com a
esquerda, mas se toca com a direita.

O Governo está seguro pela esquerda, pois ga
rantiu a eleição segurando-se na esquerda: discurso
e voto de esquerda e mudança pela esquerda. Aí,
vem a direita para tocar o violino no ritmo, no jeito e no
compasso dela. Desconfio da vinda do PFL para o
lado de cá. Afinal de contas, gato escaldado tem
medo de água fria.

Quero permitir-me ir mais longe um pouco para
repetir - dizem que a verdade precisa ser repetida 
que não estamos privatizando o Banco Central. Não
se trata disso, mas se está abrindo a porteira para tra
çar esse caminho. Se formos nessa direção, vamos
chegar lá. Mas há um obstáculo maior, a Constituição,
a mais difícil de ser modificada, porque, para isso, é
necessário votação da maioria extremamente qualifi
cada de dois terços dos Deputados. Quando vamos
ter essa condição? Não é fácil.

Estamos alertando a opinião pública: quem mu
dou não fomos nós, porque esse era o discurso do
PDT e continua sendo. Queremos ajudar o Governo.
Vamos contribuir no que for possível, mas ajudar o
Governo não é ser burrinho de presépio e dizer
"amém" para tudo. Quando temos posição, conheci
mento de causa e postura histórica, temos que man
ter nossa coerência, dizendo exatamente o que esta
mos dizendo, mantendo nossa linha de conduta.

Aliás, foi resgatado o discurso do Deputado Ri
cardo Berzoini. Se fôssemos recuperar meu discurso
e o dos Deputados de oposição Babá, Luciana Genro
e Ricardo Berzoini, hoje Ministro, de dois anos atrás,
observaríamos que é o mesmo que fazemos hoje.

Votaremos um destaque da bancada do PT - Sr.
Presidente, corrija-me se eu não estiver correto - que,
na verdade, é uma emenda aglutinativa que une texto
da própria Constituição Federal e, por conseqüência, só
pode ser votado pela unanimidade dos pares. Se so
mente um Parlamentar levantar a voz contra o desta
que, ele não poderá ser votado. Sr. Presidente, alerta
mos V. Ex" para o fato de que, urna vez havendo contra
riedade de um Parlamentar na votação do destaque, ele

não poderá ser votado. E vamos manifestar-nos con
trariamente à votação do destaque.

Sabemos que a matéria pode ser votada com o
quorum que há no momento, mas não o destaque. Se,
neste momento, houver uma contrariedade, cai o des
taque, porque ele só pode ser votado e aprovado pela
unanimidade dos Parlamentares desta Casa, o que,
desde logo, não existe.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado José Pimentel, para
encaminhar a favor da matéria.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, a matéria que estamos votando é
de autoria do Senador Jefferson Péres, do PDT É im
portante que os partidos acompanhem a posição dos
seus membros e discutam internamente, para ter
uma decisão.

Em segundo lugar, nosso partido, o Partido dos
Trabalhadores, fez um plebiscito interno em 1987,
para que pudéssemos posicionar-nos na Constituinte.
Em 1988, no processo constituinte, a bancada votou
pela autonomia do Banco Central, mas fomos derro
tados.

Desde 1989 lutamos pela regulamentação do
art. 192 da Constituição Federal. Sou um daqueles
que em 1992 ajudaram a elaborar o projeto de lei
complementar que regulamenta o funcionamento das
cooperativas de crédito - aliás, até hoje não votado 
, subscrito por toda a bancada do Partido dos Traba
lhadores e aprovado não só pelas instâncias do parti
do, mas também pela Central Única dos Trabalhado
res. Se alguém está sendo incoerente são aqueles
que hoje não aceitam que o art. 192 seja regulamen
tado por mais de uma lei complementar. Até hoje, não
conseguimos aprovar a regulamentação exatamente
porque o art. 192 determina que uma única lei com
plementar resolva toda a matéria.

Sr. Presidente, em nome da coerência, da ver
dade e das posturas firmadas pelo Partido dos Traba
lhadores, partido do Presidente da República e do Mi
nistro da Fazenda, reafirmamos a nossa posição. Os
Deputados do PT que se posicionaram contrários à
matéria têm liberdade para fazê-lo, mas a eles pedi
mos sinceridade, pedimos que assumam que a posi
ção do partido é outra, definida ainda em 1987, manti
da durante o processo constituinte e confirmada em
1992, exatamente a mesma que estamos encami
nhando hoje. (Palmas.)

Sr. Presidente, o Governo Lula assume com
este Congresso um compromisso: a alteração é para
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que leis complementares possam regulamentar o ar
tigo. Não vamos começar o debate pelo Banco Cen
trai, mas pelas cooperativas de crédito, para que os 5
mil 567 Municípios deste País, na sua ampla maioria
sem agências bancárias e sem agências de crédito,
possam ter uma cooperativa e ali gerar riqueza, para
que a economia popular produza trabalho e desenvol
va o lugar onde todos moram.

Em 1987, muito antes de vários partidos aqui re
presentados levantarem essa necessidade, esse bra
vo partido, jovem na época, mas hoje em plena maio
ridade, já encaminhava a mesma posição. Queremos
várias leis complementares para regulamentar cada
um dos dispositivos do artigo, queremos ajudar a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri
cultura - CONTAG, a agricultura familiar e o microcré
dito, para que os agricultores brasileiros consigam li
bertar-se das amarras em que hoje vivem, organi
zem-se e fortaleçam a pequena poupança, a peque
na economia.

Sr. Presidente, após o surgimento dessas amar
ras, uma série de dificuldades impôs-se à condução
do cooperativismo e do crédito agrícola.

Espero que aqueles que tanto defendem o MST
e a agricultura familiar ajudem-nos agora a regula
mentar o cooperativismo de crédito. Aí sim deixare
mos o discurso fácil e passaremos para a ação con
creta' em busca da construção de uma nação mais
justa, mais fraterna e mais humana, em que todos te
nham trabalho e possam amanhã dizer que valeu a
pena ter eleito um projeto que prioriza e valoriza
quem produz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Estão encerrados os encaminhamentos. Ouvimos
dois a favor e dois contra.

O SR. SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. EX" a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encer
rado o processo de discussão, vamos à votação. A
primeira votação que se dará é a das emendas agluti
nativas ou a do relatório do Senador Jefferson Péres?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Eduardo Campos, esclareço a V. Exa e aos de
mais Deputados a ordem das votações. Serão vota
das em globo as cinco emendas oferecidas à Comis
são e a proposta do Senado Federal. Essas duas vo
tações são regimentais e, portanto, obrigatórias. Pos-

teriormente, votaremos um DVS, que só pode prospe
rar se houver acordo entre os partidos. Eu já expliquei
isso aos Líderes. Depois foi apresentado pelo PDT
um DVS individual, que também só poderá prosperar
se existir acordo.

Está respondida a sua pergunta, Deputado Edu
ardo Campos?

O SR. EDUARDO CAMPOS-Sim, Sr. Presiden
te, mas tenho mais uma dúvida. O que acontecerá se
não houver quorum para a votação das emendas?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
não houver 308 votantes, a votação é suspensa e fica
automaticamente adiada para a próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Pedro Henry, para
uma Comunicação de Liderança pelo PPB.

O SR. PEDRO HENRY (PPB - MT. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está claro
para todos neste plenário e para a sociedade brasilei
ra que nos assiste pela TV Câmara - parabenizo nos
so veículo de comunicação pelo quinto ano de funcio
namento - que houve polêmica sobre a matéria entre
os diversos partidos regularmente constituídos nesta
Casa.

Apresentarei à Mesa requerimento de adiamen
to da votação, para que possamos até o início da se
mana que vem encontrar um ponto de convergência,
o entendimento coletivo necessário para que a maté
ria prospere e o interesse da sociedade brasileira seja
preservado.

Apelo aos Líderes para que encaminhem pela
aprovação do requerimento de adiamento de votação
que apresentarei à Mesa.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabamos de re
ceber do Diretório Nacional do PDT, assinada pelo
Presidente nacional do partido, Leonel Brizola, carta
sobre o posicionamento do partido em relação à ma
téria. Nossa posição é contra, embora alguns Deputa
dos da bancada desejem votar a favor. A determina
ção do nosso Diretório Nacional é no sentido de que
todos votem contra. Fechamos questão, por conside
rar fundamental o controle do Banco Central pelo Go
verno da República.

Ternos um governo presidencialista e não acata
mos nenhuma mudança de lei que dê oportunidade
para a chamada autonomia do Banco Central. É essa
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a posição do Diretório Nacional. No entanto, ressalta
mos o magnífico trabalho realizado pelo Senador Jef
ferson Péres, que dá substância ao caput desse arti
go da PECo

O PDT vota contra a matéria e a favor do reque
rimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos

ADIAMENTO da votação da PEC n° 53/99.
Sala das Sessões, 26 de março de 2003. - Pe

dro Henry, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pelle
grino, para uma Comunicação de Liderança pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
opinião das Lideranças partidárias, V. Exa está em
preendendo louvável esforço no sentido de que o
Congresso vote nas terças, quartas e quintas-feiras.
Isso é muito importante.

A atitude é louvável, e todas as Lideranças de
vem apoiá-Ia. Porém, as mudanças culturais tendem
a ser consolidadas com o tempo. Estamos apreciando
proposta de emenda constitucional que altera artigo
importante da Constituição, o qual regulamenta o fun
cionamento do sistema financeiro. A proposta do Se
nado retira da Carta Magna todos os incisos e os três
parágrafos do art. 192. Isso precisa ser objeto de re
flexão por parte da Câmara dos Deputados.

No momento, estão registradas 401 presenças
no painel. Quem possui experiência parlamentar
sabe muito bem que esse quorum é baixo para votar
emenda constitucional, mesmo que as Lideranças
partidárias tenham chegado a entendimento pela ma
nhã no sentido de encaminhar a votação da matéria.

Ante a relevância da matéria, apóio a proposta
do Deputado Pedro Henry de votarmos com quorum
representativo, para não deixarmos dúvida sobre a
vontade do Parlamento.

Sr. Presidente, a Liderança do Partido dos Tra
balhadores e acredito que as Lideranças de todos os
partidos que compõem a base aliada e também o De
putado Aldo Rebelo, Líder do Governo, vão trabalhar
para que as posições do Presidente Lula, que tem ne
gociado com a Oposição, materializem-se na Câmara
dos Deputados.

Portanto, a Liderança do PT apóia o requeri
mento do Deputado Pedro Henry, por considerá-lo
prudente. A decisão da nossa bancada é a de operar

mudanças no art. 192 da Constituição Federal, para
permitir que o capítulo do sistema financeiro nacional
seja regulamentado, inclusive em relação às coopera
tivas de créd~o. Como o art. 192 está amarrado, não
existe possibilidade de haver regulamentação de for
ma fatiada.

Sr. Presidente, gostaria de fazer observação
que considero fundamental. A PEC aprovada no Se
nado Federal, de autoria do ex-Senador José Serra,
desconstitucionaliza completamente o capítulo do
sistema financeiro. Ela propõe que seja retirado da
Constituição Federal todo o art. 192, como também o
caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias. Devido a movimentação das lide
ranças no Senado Federal, inclusive a do Partido dos
Trabalhadores, chegou-se a uma alternativa à pro
posta do ex-Senador José Serra, a qual foi aprovada
com apoio de todos os Líderes naquela Casa. Mas a
Câmara Federal é outra Casa. Isso não inviabiliza que
ela aprimore a proposta vinda do Senado Federal, de
modo a assegurar as salvaguardas de que o povo
brasileiro precisa para se regulamentar o capítulo do
Sistema Financeiro Nacional.

Há do nosso partido e do Governo disposição
de regulamentar o sistema financeiro. No tempo devi
do, haverá os debates neste plenário, e as posições fi
carão claramente caracterizadas. Nossa posição nes
te momento é de apoio ao requerimento do Deputado
Pedro Henry, para que a discussão da matéria seja
adiada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Jeffer
son, para uma Comunicação de Liderança pelo PTB.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Partido Trabalhista Brasilei
ro é contra o pedido de adiamento e vai pedir verifica
ção. Não podemos enfraquecer o Governo desse jei
to. O que estamos vendo na Casa, diante da perplexi
dade de pequeno grupo da bancada do PT que sofre
com a mudança que está vivendo? Companheiros
nossos de lutas passadas do PFL e do PSDB meten
do o dedo na ferida para fazer sangrar.

Sr. Presidente, esse clima não acrescenta nada
ao País. Já estivemos do lado de lá e sofremos muitos
ataques de radicais do PT. Hoje superamos isso. Nos
sa relação é respeitosa, equilibrada, cordata. Se criti
cávamos ontem os excessos desses companheiros,
por que hoje vamos repetir esse radicalismo? Não po
demos ver gente igual a gente que sofreu desse mal,
pessoas de bom senso, moderadas, equilibradas, fa-



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) - Con
cedo a palavra ao ilustre Líder Deputado Jutahy Juni
or para uma Comunicação de Liderança pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, parabenizo o Líder do Governo, De
putado Aldo Rebelo, pela reunião que fez em seu ga
binete para encontrar uma solução positiva, que nos
desse condição de votar a PEC relativa ao art. 192.

Na ocasião, ficou definido corretamente que a
emenda constitucional que votaríamos hoje seria a que
virá do Senado, de autoria do Senador José Serra, com
parecer do Senador Jefferson Péres. Essa emenda tem
um conceito extremamente correto e positivo para o
País, porque faz a desconstitucionalização dos incisos

10656 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

zer discurso radical, meter o dedo na ferida do PT mos ao Congresso Nacional até para poder interferir
para sangrar, tirar sarro porque há um grupo mais ra- nas atitudes que sejam funestas ao País.
dical no Partido dos Trabalhadores que não entende Peço a todos os companheiros do PTB que ve-
que ser governo é isso. nham a plenário votar. Vamos votar contra o requeri-

O Governo empenhou-se, e agora vamos fugir mento e pedir verificação.
do voto porque não há quorum para deliberar? Va- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mos ter de ficar assistindo aos discursos de provoca- Com a palavra, pela ordem, o Deputado Rodrigo
ção de um Deputado do PFL, de outro do PSDB e de Maia.
outros radicais do PT que não representam a maioria O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
do partido? Sr. Presidente, isso é ruim para o Gover- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer
no. Estamos expondo-o ao desgaste. ao Plenário que não vou responder a nenhum tipo de

As pessoas que sempre defenderam posições ironia, até porque respeito a preocupação dos Líde-
moderadas estão copiando no presente posições es- res da base pela falta de coordenação do Governo.
torvadas. Estamos sendo liderados pelo Deputado Mantemos o compromisso com os Líderes parti-
Babá? Ver o PFL aplaudi-lo é muito para mim. Éfazer dários de votar esta questão. O PFL tem neste plenário
sangrar o PT. Isso nada acrescenta. mais de cinqüenta Deputados para honrar o seu com-

Vejo o príncipe do Rio de Janeiro com discurso promisso de nesta tarde votar a PEC n° 53-B, de 1999-
provocativo ao afirmar ser o Deputado Rubem Medi- há parecer do Deputado Rubem Medina, do PFL, apro-
na o autor do projeto. Tudo bem. Mas não é o projeto vado na Comissão Especial em agosto de 2001.
Medina, nem o projeto Serra. Há necessidade de Entendemos, como disse no início, a dificuldade
aprovarmos regulamentação que impeça a autono- da base do Governo. Há o risco de não conseguirmos
mia do Banco Central. Ele é autônomo e por isso con- quorum para aprovar esta relevante matéria para o
cedeu empréstimo de 1,7 bilhão de reais ao Fonte- País. Então, o PFL vai encaminhar junto com o Gover-
Cindam. Não podemos fazer nada contra isso. A lei no, com o PT, que encaminhou junto com o PPB, no
complementar é que vai estabelecer tudo no futuro. sentido do adiamento desta matéria, para que, na

Ouvi do Presidente Lula que o Brasil estava sen- próxima terça-feira, possamos votar a PEC n° 53-B,
do terceirizado nas mãos das agências e que ele não de 1999, que desmembra a regulamentação do art.
permitiria que fosse terceirizado nas mãos do Banco 192. Desde 1988, o Brasil não consegue ter um siste-
Central, que hoje é autônomo, sim, tanto para política ma financeiro regulamentado, porque não conseguiu

fazer a regulamentação.
monetária, quanto para política econômica. E vamos
botar freio. Vamos abrir a legislação complementar Essa é a posição do PFL, Sr. Presidente.

para as cooperativas de crédito que as classes popu
lares defendem e os bancos não querem.

Eu não entendo esse clima no plenário. Todo
mundo que tem bom senso sabe que é importante vo
tar e fica pisando no PT para fazê-lo sangrar na con
tradição que ele apresenta. Está errado. Não é esse o
exemplo que tivemos das nossas condutas passadas.
Está errado. Não podemos repetir os mesmos erros
que os radicais do PT cometeram conosco. Quem so
freu com eles não pode fazê-los sofrer agora. Não é
de bom de senso. Não é equilibrado. Não é correto.
Agora seremos liderados do Galeão Cumbica? Que
conversa é essa? Que conversa é essa? Não dá para
mim.

Com toda a serenidade, creio no Governo Lula.
O projeto não está fazendo a autonomia do Banco
Central, porque nós também desconfiamos daquela
elite do Banco Central. Desconfiamos porque, até o
momento, as atitudes do Banco Central não são po
pulares. Há de haver uma legislação que dê mecanis-



o Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Inácio Arruda, para uma
Comunicação de Liderança pelo PCdoS.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, penso que o Deputado Pedro
Henry, com a cautela e a sabedoria de quem já esteve
na base do Governo e apoiou-o, sabe exatamente
qual é a essência da matéria. Não estamos regula-
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do art. 192, o que possibilita a elaboração de várias leis mentando o funcionamento das bodegas do País,
complementares, e cada uma poderá definir um aspec- com todo o respeito aos bodegueiros desta Pátria,
to do Sistema Financeiro Nacional. mas estamos trabalhando e discutindo a regulamen-

Segundo esse entendimento, qualquer partido tação do Sistema Financeiro Nacional.
poderá apresentar emenda para manutenção de Ora, Sr. Presidente, a base do Governo passado
qualquer dos incisos do art. 192. Tenho absoluta con- tinha Lideranças do porte de Roberto Jefferson, de
vicção de que, se votarmos a PEC n° 53-B, de 1999, Inocêncio Oliveira, de Jutahy Junior, de Odelmo Leão,
estaremos modernizando e corrigindo o equívoco da uma base extremamente favorável, e contava aqui
Constituinte de engessar o sistema financeiro dentro com votos de mais de 400 Deputados - só votava
de incisos que, muitas vezes, não têm nenhum senti- qualquer matéria constitucional com no mínimo 430,
do. O que dizer do inciso que limita os juros em 12%? 450 Deputados em plenário. Essa é questão decisiva
Por que não 11 %, 10%, 8% ou 1%? Por que 12%? e essencial. Nós, membros do PCdoB, apresentamos
Isso é algo absolutamente incompatível com a reali- emenda aglutinativa, que, para ser acolhida, precisa
dade e ainda cria situações jurídicas extremamente de entendimento, de discussão não com o Presidente
complexas, que geram o ingresso de inúmeras e des- Lula ou com o Ministro José Dirceu, mas com o PFL,
necessárias ações no sistema jurídico do nosso País. com o PSDB, com o PPB, com todos os partidos da

O PSDB está absolutamente convicto de que, Casa. Não é uma questão do PT ou do PCdoB, do
nesse aspecto, a posição do Governo de atuar na PSB ou do PTB ou do PFL, porque, se o fosse, o PFL
aprovação da emenda como veio do Senado é o ca- já teria aprovado a matéria. Ela já teria sido aprovada,
minho mais correto para servir ao País. e não a estaríamos discutindo aqui.

Por isso, estamos prontos para votar. O Governo passado fez o que quis e não apro-
Diante do apelo dos líderes do PPB, do PT e, vou a regulamentação do sistema financeiro porque

tudo indica, do PFL em favor do adiamento, não há não o interessava. Regulamentar pode parecer res-
como nos recusarmos a acompanhar a posição do tringir. Nem sempre regulamentar é abrir, permitir
Governo. O Governo está pedindo o adiamento por- mais espaços para uma ação degenerativa e pode
que quer aprovar o art. 192. Não será o PSDB que vai traduzir-se em aumentar a autonomia do sistema fi-
criar dificuldades, se porventura aparecerem 307 vo- nanceiro na defesa do interesse nacional. Não quer
tos, faltar um voto, e prejudicar a aprovação dessa dizer degradá-Ia, como fez o Governo anterior.
matéria. Temos absoluta convicção de que o texto do Sr. Presidente, consideramos a postura do re-
Senado será aprovado.

querimento do Deputado Pedro Henry favorável, por-
O Senador José Serra, que, desde a Constituin- que nos permite algo diferente. Não significa apenas

te, já se havia posicionado contra a manutenção des-
testar quorum. Para votar esta matéria, temos de ter

ses incisos, terá, depois de quatorze anos, desde no mínimo 450 Deputados no plenário. Não há como
1988, sua tese vitoriosa. votar de forma diferente. E temos outras razões: tere-

Quem já esperou quatorze anos para a regula- mos tempo, discutiremos mais, observaremos mais.
mentação do art. 192 pode esperar até terça-feira Qual é o problema? Passaram-se quatorze anos para

O PSDB vota pelo adiamento. se votar a matéria, e ela não foi votada. Temos de

votá-Ia agora em dois ou três meses? Qual é a razão?
Qual é a pressa? O Presidente da República pronun
ciou-se e disse muito bem: não há que ter pressa,
para fazer bem-feito; não há que ter pressa para mu
dar o País, em função dos interesses do povo.

É esta a linha que devemos adotar: há número
suficiente? Votamos. Há espaço para discutir? Discu
timos. Isso causará algum prejuízo à Nação brasilei
ra? Nenhum.

Sr. Presidente, vamos votar favoravelmente ao
requerimento, porque permite mais espaço para o de
bate e para o acordo na hora em que arredondarmos
todas as posições, mesmo a dos partidos da base do
Governo, como era no Governo anterior.
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Nada se votava nesta Casa sem amplo acordo
na base do Governo. Na hora em que ele tinha acerta
do as coisas, sua base nunca respeitou a Oposição. O
Sr. Fernando Henrique Cardoso "tratorou" a Oposição
sempre, do jeito que quis. Não me venham com essa,
por favor. Não é disso que se trata. Trata-se, sim, de
votarmos no melhor momento e da forma mais ade
quada. É isso que o Governo fará, e é isso que o
PCdoB fará, porque apóia e defende o Governo e
sabe que seu êxito significa um futuro melhor para o
povo brasileiro.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (PL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri
meiro lugar, devo dizer a V. Exa que hoje este Parla
mento está mostrando a que veio: adentramos a tarde
de uma quinta-feira com quorum substancial. Para
béns!

Em segundo lugar, quero registrar que o Partido
Liberal está aqui. Pedimos aos Deputados que não vi
ajassem. Estamos em peso neste plenário para votar
com o Governo. Queríamos encerrar hoje esse as
sunto, que já se arrasta por quatorze anos. Nosso
Brasil tem pressa. Tem uma grande vontade de cres
cer e 50 milhões de pessoas de que precisa cuidar.

Essas mudanças que o Governo Lula pretende
fazer são fundamentais, mas estamos todos jogando
para a platéia. Colocamos esse assunto quase sete
vezes na mesa de negociação do Governo para ouvir
todas as suas propostas, vertentes e variantes, mas
no plenário cada um fica jogando para a platéia, e o
futuro do Brasil vai sendo adiado cada vez mais.

O Partido Liberal tem orgulho de pertencer ao
Governo e vai acompanhá-lo nessa questão. Esta
mos comprometidos com a mudança que este Gover
no sério e ético quer fazer no País. Só vamos aceitar o
adiamento da matéria porque assim quer o Líder do
nosso Governo; por isso, concordo com o adiamento
da apreciação da matéria.

Agradeço aos companheiros do Partido Liberal,
que não viajaram, dando uma demonstração de que
temos orgulho de ser Governo.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
encaminha o voto favorável ao requerimento.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança,
pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o PMDB está presente neste plená
rio com o intuito de votar a matéria, mas não entende
como a autonomia do Banco Central não está sendo
discutida neste momento. Na Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação ela obteve parecerfavorá
vel do Deputado Mendes Ribeiro Filho, membro do
PMDB, que assumiu com sua bancada o compromis
so de votarmos o projeto original do Senado da Repú
blica. Estamos aqui dispostos a votar a matéria.

Concordo com o Deputado Roberto Jefferson
quando diz que as discussões que fazemos em ple
nário agora não têm sentido porque a autonomia do
Banco Central não está na pauta. Se essa matéria
constasse da Ordem do Dia para ser discutida e vota
da neste momento, talvez meu partido firmasse outra
posição. A posição do PMDB é no sentido de votar a
matéria, mas por entender que a responsabilidade
pela condução das votações de tema tão importante
compete ao Governo, que apela para que adiemos a
discussão para terça ou quarta-feira. O partido, por
tanto, atende à solicitação, mesmo estando presente
para votar, principalmente matéria tão importante
para regulamentar o Sistema Financeiro Nacional.

Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto favo
rável ao requerimento de adiamento, para que na pró
xima sessão votemos essa matéria.

O SR. POMPEO DE MAnos - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação pelo PDT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Pompeo de Mattos, o nobre Deputado
Dr. Hélio já se manifestou pelo PDT.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
S.Exa. falou anteriormente, mas não sobre esse re
querimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ma
nifestou-se agora. Mas V. Exa tem a palavra, nobre
Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATIOS (PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós do
PDT naturalmente somos favoráveis ao adiamento, até
porque queremos não só que a matéria seja adiada, mas
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também que não seja votada. Inclusive nós formulamos
questão de ordem a V. Exa com base no fato de que, em
se tratando de emenda aglutinativa e não havendo una
nimidade' dispensa-se qualquer requerimento, até por
que não há unanimidade dos partidos.

O PDT já se posicionou contra a matéria, e en
tende que o requerimento é até dispensável. Quere
mos deixar isso claro e patente, até porque o partido
oficialmente exarou uma nota sobre a qual o Deputa
do Dr. Hélio já falou e de que desejamos seja inserido
pelo menos um trecho nos Anais da Casa:

"O por considera uma questão de
princípios o controle do Banco Central pelo
Governo da República. Consideramos ques
tão fechada não permitir qualquer mudança
na lei que venha dar oportunidade para a
chamada autonomia do Banco Central. A
Executiva Nacional do por conta com o
máximo esforço dos nossos representantes
no sentido de impedir que forças interessa
das venham, como no caso das privatiza
ções, cometer mais esta violação da nossa
soberania. É imperioso que se evitem solu
ções precipitadas, sem debates amplos com
as direções partidárias, embora reconheça
mos o alto conteúdo de boa fé do substituti
vo do Senador Jefferson Péres.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2003. "

A nota é assinada por Leonel Brizola, Presi
dente Nacional do PDT.

É nossa postura oficial não só adiar a votação
como também não votar a matéria da forma como
está redigida.

Obrigado.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
companheiros trabalhadores que nos ouvem e nos
vêem, o Deputado Roberto Jefferson, há pouco, em
sua intervenção, como é do seu estilo, tentou desmo
ralizar-me, pronunciando-se da forma como sempre
se pronunciou, com textos depreciativos e desrespei
tosos. Aliás, isso já faz parte de sua história, mas te
nho absoluta certeza de que jamais conseguirá êxito
nessa empreitada.

Digo a S.Exa que estamos sendo coerentes com o
princípio histórico que sempre defendemos, com o prin-

cípio de defesa da classe trabalhadora deste País, que
nós do PT sempre defendemos, e em função desses
princípios e dessa luta conseguimos eleger o companhe
iro Lula Presidente da República deste País.

O mesmo não poderia dizer do Deputado Ro
berto Jefferson, porque não podemos esquecer que
S.Exa foi - e a imprensa assim o cunhou - comandan
te da tropa de choque de Collor de Mello nesta Casa.
Enquanto eu, então Deputado Estadual pelo Pará,
defendia os trabalhadores e participava nas ruas, jun
to com os "caras pintadas", do movimento para pro
mover o impeachment desse ex-Presidente, S.Exa ,

do microfone desta Casa e pela imprensa, fazia todo
o esforço de mobilização para impedir que Collor so
fresse o impeachment.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Babá, qual é a questão de ordem?

O SR. BABÁ - Já concluirei, Sr. Presidente. Fui
ofendido pelo Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V. Ex"
tem que apresentar a questão de ordem, nobre Deputado.

O SR. BABÁ - A questão de ordem é esta: se o
Deputado Roberto Jefferson quiser debater com ar
gumentos, vamos aos argumentos. O que S.Exa fez
aqui não foi isso.

Tenho divergências com meu partido e tenho a
coragem de expô-Ias publicamente, mas continuo
participando da luta dos trabalhadores, e sou um dos
responsáveis, junto com muitos outros trabalhadores,
pela eleição do companheiro Lula, como toda a ban
cada de trabalhadores nesta Casa. Não aceito esse
tipo de provocação, porque este é um debate de cu
nho econômico.

O Deputado Roberto Jefferson, neste momento,
une o útil ao agradável. O útil, com absoluta certeza, é
indicar cargos no Governo Lula, e o agradável é de
fender as idéias que sempre defendeu nesta Casa,
uma delas matéria do projeto que ora debatemos.
Esse projeto foi efetivamente defendido pelo Deputa
do Roberto Jefferson há muitos anos. S.Exa

, portanto,
não está sendo contraditório.

Quero dizer aos companheiros do PT que conti
nuarei defendendo minhas idéias. Discutirei todas
elas internamente, mas não aceito desrespeito por
parte de um cidadão que foi comandante da tropa de
choque de Collor de Mello nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
há questão de ordem a ser respondida pela Mesa.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, atendendo ao apelo do Presidente do PTB, não
pedirei verificação de votação.

Portanto, o PTB desiste do requerimento de
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Aldo Rebelo para
uma Comunicação de Liderança, pelo Governo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Liderança do Governo e os par
tidos que compõem sua base consideram-se plena
mente vitoriosos no esforço de corresponder, na tar
de de hoje, às expectativas do Presidente da Repú
blica de votação de matéria compromisso do Gover
no. Alcançamos, vitoriosamente, a possibilidade de
votar a matéria pelo processo democrático de con
vencimento e de negociação.

E não votamos matéria arbitrariamente impos
ta pelo Governo do Presidente Lula, Sr. Presidente.
A matéria que votamos, originária de proposta de
emenda à Constituição do Senador José Serra, do
PSDB, relatada pelo Senador Jefferson Péres, do
PDT do Amazonas, e emendada, no seu caput,
pelo Senador José Eduardo Dutra, Líder do PT no
Senado Federal e atualmente Presidente da Petro
bras, foi aprovada naquela Casa com o voto de 52
Senadores, entre os quais os representantes de to
dos os partidos que hoje compõem no Senado Fe
deral a base de sustentação do Presidente Lula,
sem exceção. Naturalmente, como V. Exas. sabem, a
única exceção correspondente nesta Casa é o
PCdoB, que não tinha, como não tem até hoje, re
presentação no Senado Federal. A matéria foi apro
vada com o voto dos demais partidos: PT, PDT,
PSB, PPS, PTB.

O PDT ficou com a Relatoria. A votação dessa
matéria é também homenagem a um Senador do
PDT O Relator da matéria é o Senador Jefferson Pé
res. Com S.Exa nos reunimos na Liderança do Gover
no, aqui nesta Casa. Essa homenagem os partidos do
Governo prestaram ao Senador Jefferson Péres na
presença de um Líder do PDT nesta Casa, o insigne
Deputado Neiva Moreira. Portanto, Sr. Presidente, a
matéria não é estranha à base aliada, nem ao PDT;
pelo contrário, foi aprovada com os votos dos partidos
da base do Governo no Senado, e por coerência, por-
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que a ala governista na Câmara não aprovaria o rela
tório do Senador Jefferson Péres, que recebeu no Se
nado Federal o voto de todos os partidos e de todos
os integrantes da base governista naquela Casa.

Sr. Presidente, o Governo do Presidente Lula
não tem apenas compromisso com o povo brasileiro,
mas com a Nação, e, mais do que isso, com a histó
ria deste País. O lema do nosso Governo é unir o
Brasil para mudá-lo. Se podemos, com muito esforço
e persistência, convocar o PFL e o PSDB para apoi
arem essa matéria, não temos por que lamentar.
Não lamentamos quando o Brasil fica unido, quando
encontra um ponto de apoio entre os partidos legíti
mos que estão na Casa do povo, a Câmara dos De
putados. Por que lamentar que o nosso Governo
apresente e defenda matéria de seu compromisso,
apoiada por todos os partidos integrantes da sua
base? Teríamos que lamentar porque outros parti
dos de nós discordam, por doutrina, programa, tradi
ção, visão de mundo? Não, Sr. Presidente! Podemos
golpear juntos e continuar marchando separados.

Sr. Presidente, neste momento de adversidades
externas, o mundo envolvido em conflito que já não
sabemos quanto tempo durará, o mundo assombrado
pelo demônio das bombas que chovem sobre Bagdá,
a América do Sul abalada pela intensa crise social
que varre a Argentina e a Venezuela e que envolve
nossos irmãos dos demais países sul-americanos,
longe de lamentar, temos que celebrar, festejar. O
Brasil conseguiu, por meio de um processo limpo e
democrático, eleger um operário Presidente da Repú
blica, e ele escolheu um representante, um membro
do Partido Comunista do Brasil para ser seu Líder
nesta Casa. E eu, com muita honra e muito orgulho,
sabendo que muitas vezes não estarei à altura da res
ponsabilidade que é depositada nos meus ombros,
pretendo construir a unidade nessa base heterogê
nea, o que para nós não é um peso que carregamos
nas costas.

Celebro e festejo, sem nenhuma exceção, os
partidos que compõem a base do Governo. Home
nageio todos os seus Líderes e agradeço-lhes todos
os dias por nos ajudarem a carregar o desafio de
mudar o Brasil, de torná-lo uma Pátria mais inde
pendente, sentimento esse de todos nós desta
Casa. Por outro lado, celebro também a Oposição.
Podemos até ter caminhos e opções diferenciadas,
mas não nego aos Líderes da Oposição, ao PFL e
ao PSDB, nem aos Líderes dos partidos da base, a
intenção e a idéia de transformar o nosso Brasil em
um país mais justo. Não teria também por que negar
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ao PPB e ao PMDB a esperança que alimento de vi
rem a fortalecer a base de apoio do Presidente Lula,
integrando a base de sustentação do seu Governo
na Casa.

Sabemos que não podemos buscar a unanimi
dade, nem o Governo alimenta a esperança e a pre
tensão do monopólio dos partidos. Sabemos que a
democracia exige o concurso de legendas e parti
dos de oposição.

Reconhecemos e valorizamos o papel e o traba
lho do PFL e do PSDB como partidos. Sabemos que
nos separam doutrinas, programas, visões do País e
do mundo, porque o Brasil é assim, ao longo da sua
história. Com certeza, se vivêssemos nos idos de
1650, na terra do Deputado Inocêncio Oliveira, naque
la gloriosa terra de Pernambuco, naturalmente uns es
tariam ao lado de Henrique Dias, Felipe Camarão e
André Vidal de Negreiros, que se uniram aos negros e
índios, certamente outros achariam que seria melhor
para o Brasil o governo holandês, do Príncipe Maurí
cio de Nassau, o modernizador. Assim aconteceu na
quela época; no Brasil havia aqueles que defendiam a
expulsão dos holandeses e outros que preferiam que
os holandeses continuassem dominando o Brasil.

No Brasil houve os que defenderam a indepen
dência e os que queriam a continuidade do Império
colonial português.

Houve os que defenderam a Abolição e os que
preferiam a continuidade do escravismo.

Houve quem defendesse a República e quem
optasse pela continuidade da Monarquia.

Houve quem visse na Revolução de 30 o futuro
e quem visse na permanência da oligarquia paulista
e mineira a esperança.

Houve divergências em 1964.

Houve divergências à época da redemocratização.

Logo, é natural que continuemos divergindo
até hoje.

Num sistema democrático, é importante que a
convivência se dê com respeito, que encontremos,
nas circunstâncias que a vida tornar possível, a uni
dade do País. Como eu já disse neste plenário certa
vez, como vamos negociar a ALCA se não nos unir
mos, esta Casa, em torno de um ponto de vista co
mum, com o Governo, os empresários, os sindicalis
tas, a Igreja, as Forças Armadas? Que capacidade
teremos de negociar se estiver distante a unidade
do País em questões tão fundamentais?

O Governo propõe-se apenas a acolher a pos
sibilidade da regulamentação de um artigo impor
tante da Constituição Federal, comprometendo-se
inclusive com os partidos de sua base. Percebo, pe
las intervenções feitas, que a autonomia do Banco
Central não conta com o apoio de Deputados ilus
tres do PFL e do PSDB, como o Deputado José
Thomaz Nonô e o Deputado Luiz Carlos Hauly. O
Presidente só enviará matéria com tal conteúdo se
amplamente discutida com sua base e os partidos
da Casa.

Em resumo, digo que não temos o que lamen
tar ou deplorar; apenas deixaremos para terça-feira
a conclusão de uma jornada que nesta quinta-feira
já é plenamente vitoriosa.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, com base no art. 66 do Regimento Interno,
peço a palavra pela Liderança do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V. Ex"
nem precisava ter citado o artigo, pois teria a palavra.

Concedo a palavra ao nobre Deputado José
Carlos Aleluia, para uma Comunicação de Liderança
pelo PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em razão das notícias do último fim de semana,
nós da Oposição entendemos necessário que fique
claro perante a opinião pública, a imprensa e a soci
edade brasileira que durante esta semana foi feito
um intenso esforço, e devo mencionar a participação
de V. Exa , do Líder do Governo, Deputado Aldo Re
belo, e de seus Vice-Líderes, Eduardo Campos e
Professor Luizinho.

Os partidos da base do Governo nem sempre
se entenderam, mas o Líder do Governo foi capaz
de formar um consenso, ou uma maioria, em sua
base.

Nós da Oposição não tivemos dificuldades.
Não fomos persuadidos em relação a essa emenda.
Temos convicção, assim como a maioria da opinião
pública brasileira, da necessidade dessa reforma,
assim como de outras também.

Sr. Presidente, acredito que a experiência desta
semana pode ser um ponto de inflexão, de mudança,
de possibilidade de entendimento entre a base do Go
verno e a Oposição, que quer o Brasil para frente.

Que não venham para cá para atrapalhar o
Presidente Lula. Não vamos colocar armadilhas
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para o Presidente da República nem impedir que
avance quando conseguir que sua base ande para a
frente.

É bom que fique claro que as locomotivas mais
pesadas que se colocam no caminho do avanço do
Brasil não são as da Oposição, mas sim as da base
do Governo. É lá que existe um conjunto de Deputa
dos, todos honrados, que ainda não se convence
ram de que o País precisa mudar. Dou razão a eles.
Afinal de contas, nem todos conseguem enxergar o
futuro com clareza. Quantos anos passaram nesta
Casa pregando o que pregam hoje?

Portanto, temos que respeitar o Deputado
Babá, porque está sendo apenas coerente com o
seu convencimento. Não concordo, mas respeito-o.
Em que pese S.Exa ser hoje a minoria da maioria e
eu ser a minoria do Congresso Nacional, estamos
aqui dispostos a votar, e queremos continuar votan
do a emenda que veio do Senado, proposta por um
Senador do PSDB, não do meu partido, e relatada
pelo Senador Jefferson Péres, do PDI. Aqui na Câ
mara houve a participação do ex-Deputado do Rio
de Janeiro Rubem Medina. Votaremos essa emenda
e ajudaremos o Governo, sobretudo o Brasil.

Conversei com jornalistas e recebi telefonemas
de alguns empresários que estavam preocupados:
não votar hoje essa matéria representa fragilidade?
Respondo: Não. Não votamos hoje porque falamos
bastante. Mas este é o Parlamento. V. Exa fez muito
bem permitindo que todos os Deputados que dese
jassem falar o fizessem. Assim sendo, estaremos
em condições de aprovar e podemos assegurar que,
se não houver trovoadas muito grandes - certamen
te não vai haver, porque não se anuncia isso 
aprovaremos pacificamente essa alteração do art.
192 na terça-feira.

Contem com o PFL, que não fará oposição ao
Governo, porque quer que o Brasil avance e dê certo.

O PFL vota de acordo com a orientação do
Deputado Rodrigo Maia. Apoiamos o adiamento da
votação, mas comprometemo-nos a votar na ter
ça-feira.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aproveito a presença de vários Líderes para comu
nicar que existem medidas provisórias que tranca
rão a pauta na próxima semana: a Medida Provisó
ria nO 85 trancará a pauta no dia 31, segunda-feira, e
as Medidas Provisórias n° 86 e 87 no dia 1°, ter
ça-feira.

Dessas três medidas provisórias, duas terão
votação tranqüila, as que chamamos de créditos. Há
ainda a Medida Provisória nO 86, que cria cargos
efetivos, cargos comissionados e gratificações no
âmbito da administração pública. Podemos votar ra
pidamente as três medidas provisórias na terça ou
quarta-feira da próxima semana; no entanto, seria
oportuno se fizéssemos uma sessão extraordinária,
ainda hoje, para votá-Ias.

Estão presentes o Relator da Medida Provisó
ria n° 85, que trata de crédito, o Deputado Pedro No
vais, do PMDB do Maranhão; a Relatora da Medida
Provisória n° 86, a Deputada Ann Pontes, do Pará, e
o Relator da Medida Provisória n° 87, também refe
rente à crédito, o Deputado Mussa Demes, do PFL
do Piauí.

Pondero aos Srs. Parlamentares que, se hou
ver acordo entre os Líderes, poderemos convocar
sessão extraordinária para hoje, a fim de votarmos
as três medidas provisórias em seu texto original. É
o mais razoável. Voltaríamos na terça-feira com a
pauta destrancada, para apreciar a PEC n° 53.

Consulto os Srs. Líderes sobre se estão de
acordo com a minha proposta. Em caso afirmativo,
convocaremos sessão extraordinária para daqui a
dez minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PFL con
corda, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS é favorável,
Sr. Presidente.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB concorda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação o requerimento do Deputado Pedro
Henry, que, nos termos regimentais, requer o adia
mento da votação da PEC n° 53/99.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

A matéria está adiada.

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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APRESfi.NTAMPROPOSIÇ(JES OS SRS:

AIC 192/2003

RIC 191/2003

AIC 193/2003

PL 531/2003

INC 186/2003

PL 530/2003

INC 184/2003

PL 532/2003

INC 18512003

INC 183/2003

PL 52812003

PL 525/2003

PL 526/2003
AIC 194/2003

PL 529/2003

PL 524/2003

PL 527/2003

Zonta

João Magno

Carlos Nader

Carlos Nader

Zé Lima

Carfos Nader

Rubens Otoni
Dr. Hélio

Luiz Bittencourt

Carlos Nader

Carlos Nader

Gustavo Fruet

Luiz Bittencourt

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

.A':Itor.__ . .. ..E~9Q.osí't..~__-É~nta__. . ...
Valdemar Costa INC 182/2003 Sugere ao Ministro da Fazenda adoção de medidas que
Neto visem garantir a efetiva e permanente fiscalização de

mercadorias procedentes do exterior e destinadas a
Países com os quais o Brasil mantenha Convênio que
ficam armazenadas em entrepostos de "Depósito
Franco" nos Portos Brasileiros.
Solicita informações ao Senhor Ministro da Saúde, a
respeito das providências administrativas, tomadas para
que se solucione a questão da suspensão do repasse
financeiro, para custear cursos de qualificação
profissional para técnicos de enfermagem.
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da
Educação, Cristóvam Buarque, sobre autorização,
aprovação e fiscalização dos cursos superiores
mantidos pela Fundação Comunitária de Ensino
Superior de Itabira (MG) por parte da Secretaria de
Ensino Superior - SESu/MEC.
Modifica o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro,
para destinar parte da receita arrecada com a cobrança
de multas de trânsito a ações de saúde.
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.
Sugere à Senhora Ministra do Meio Ambiente adoção de
medidas contra a "pescaria do cerco· no litoral
paranaense.
Solicita Informação ao Ministro dos Transportes sobre a
real situação da Unidade Nacional de Infra-estrutura
(UNIT) no Estado do Pará.
Regulamenta o uso do Biodiesel no Brasil.
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda sobre as empresas que utilizam isenção fiscal
da Lei nº 10.176/01 que dispõe sobre a Capacitação e
Competitividade do Setor de Tecnologia da Informação.
Proíbe o transporte de presos condenados ou à
disposição da Justiça em transportes coletivos.
"Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do Decreto-lei
n. lI 5.452, de 12 de maio de 1943, da Consolidação das
Leis do Trabalho.·
Acrescenta dispositivo à Lei de Falências, Decreto-lei
n.Q 7.661, de 21 de junho de 1945, a fim de dispor sobre
o procurador dos empregados da empresa falida.
"Cria a embalagem especial de proteção à criança, para
medicamentos, produtos qufmicos ou inflamáveis de
uso doméstico que oferecem risco à saúde."
"Estabelece o fornecimento de cesta básica para os
trabalhadores, e dá outras providencias.
"Estabelece a obrigação da fabricação de proteções
contra capotagens e outros equipamentos de segurança
em máquinas agrícolas."
Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Municfpio de Areal,
Estado do Rio de Janeiro.
"Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro."
"Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Barra
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Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

Carlos Nader

do Piraí, Estado do Rio de Janeiro."
INC 187/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do

Programa Biblioteca da Escola no Município de Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro.'

INC 188/2003 'Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Itatiaia,
Estado do Rio de Janeiro.'

INC 189/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Levy
Gasparian, Estado do Rio de Janeiro."

INC 190/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Mendes, Estado do Rio de Janeiro."

INC 191/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Miguel
Pereira, Estado do Rio de Janeiro."

INC 19212003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Paracambi, Estado do Rio de Janeiro."

INC 193/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Paraíba do Sul, Estado do Aio de Janeiro.'

INC 195/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Paty do
Alferes, Estado do Aio de Janeiro."

INC 196/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Pirai.
Estado do Aio de Janeiro."

INC 197/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Quatis ,
Estado do Rio de Janeiro."

INC 198/2003 'Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Aesende, Estado do Aio de Janeiro."

INC 199/2003 'Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Rio
Claro, Estado do Aio de Janeiro."

INC 200/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Sapucaia, Estado do Aio de Janeiro."

INC 201/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Municrpio de
Valença, Estado do Rio de Janeiro."

INC 20212003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro."

INC 203/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de
Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro."

INC 204/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Porto
Aeal, Estado do Rio de Janeiro."

INC 205/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Aio das
Flôres , Estado do Rio de Janeiro.·

INC 206/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Município de Três
Aios, Estado do Aio de Janeiro.'

INC 207/2003 "Sugere ao Ministério da Educação a implantação do
Programa Biblioteca da Escola no Municrpio de Volta
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José Carlos Aleluia AEQ 54212003

João Mendes de PL 543/2003
Jesus

Roberto Gouveia

Bassuma

Bismarck Maia

Narcio Rodrigues

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Eduardo Paes

Maninha

Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
João Alfredo

André Luiz

André Luiz

André Luiz

André Luiz

André Luiz

PL 533/2003

INC 208/2003

PL 534/2003

AEQ 534/2003

AIC 195/2003

RIC 196/2003

PL 535/2003

PL 536/2003

PL 537/2003

REQ 535/2003
RCP 1112003

PL 538/2003

PL 539/2003

PL 540/2003

PL 541/2003

PL 542/2003

Redonda, Estado do Rio de Janeiro."
Define diretrizes para uma política de prevenção e
atenção integral à saúde da pessoa portadora de
diabetes, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e dá
outras providências.
Sugere ao Ministério de Minas e Energia que a 8R
passe a distribuir Gás de Cozinha (GLP).
Proíbe a interrupção de fornecimento de serviços
públicos essenciais em véspera de feriado e de fim de
semana.
Requero desarquivamento das seguintes proposições de
minha autoria: PL 1900/96, 5128/01 e 7371/02.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Previdência
Social a respeito das localizações de prédios
pertencentes ao INSS na Cidade do Rio de Janeiro.
Solicita informações ao Sr. Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão a respeito das localizações de
prédios pertencentes a União, suas Empresas e
Autarquias na Cidade do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre a Polltica Nacional de Conscientização e
Orientação sobre o LES - Lupus Eritematoso Sistêmico,
e dá providências correlatas.
Revoga dispositivo da Lei nQ 9.099, de 26 de setembro
de 1995, que "dispõe sobre os Juizados Especiais
Crveis e Criminais e dá outras providências".
Estabelece isenção de IPI e do " para as doações
destinadas a instituições de assistência social, sem fins
lucrativos.
Requer o desarquivamento de proposições
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
com a finalidade de investigar as denúncias de tráfico de
influência e venda de sentenças nos Tribunais
Superiores do País.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da representação de
Organismos Federais em Comissões Parlamentares de
Inquérito, instaladas pelas Assembléias Legislativas
Estaduais, destinadas a apuração de fatos de natureza
tributária, e dá outras providências.
Determina a afixação em velculos de transporte
coletivo e de carga de aviso sobre a indenização de
passageiros ou não que sejam vítimas de acidentes e
dá outras providências.
Cancela as multas por avanço de sinal aplicadas por
fiscalização eletrônica no perfodo compreendido entre
as vinte e três e cinco horas, em todo o Território
Nacional.
Proíbe a veiculação de anúncios de Tele-Sexo nos
meios de comunicação, em todo o Território Nacional.
Cria a Taxa de Recuperação Social - TRS incidente
sobre a publicidade, de qualquer natureza, de bebidas
alcoólicas, fumo e derivados e dá outras providências.
Altera a Lei nll 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que
"regula o § 72 do art. 226 da Constituição Federal, que
trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e
dá outras providências.
Requeremos. nos termos do art. 155 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, urgência para
votação do Projeto de Lei n2 454/2003, de autoria dos
Deputados Antônio Carlos Mendes Thame e Kátia
Abreu, que suspende as preferências tarifárias no
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João Herrmann Neto PL 558/2003

João Herrmann Neto PL 557/2003

José Roberto Arruda PL 550/2003

João Herrmann Neto PL 556/2003

comércio interno do Mercosul para o açucar e todos os
produtos alimentícios que contenham 10% ou mais de
açucar em sua composição.
Dispõe sobre a prática da drenagem linfática manual nos
hospitais públicos, contratados, conveniados e
cadastrados do Sistema Único de Saúde - SUS .
Requer a realização de Sessão Solene em homenagem
ao Dia do Vereador, comemorado em 1º de outubro.
Sugere ao Senhor Secretário Especial de Aqüicultura e
Pesca adoção de medidas contra a "pescaria do cerco'
no litoral paranaense.
Requer Sessão Solene a fim de prestar homenagem ao
pintor Cândido Portinari
Cria os Comitês Florestais.

"Estabelece a inclusão do leite na pauta de produtos
amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM)".
Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de
beneficiamento e comércio de laticínios informar ao
produtor de leite o valor pago pelo produto até o dia
cinco de cada mês e a proibição de diferenciação de
preços entre produtores e a proibição da prática de
cotas de excedente, chamado de produção excedente,
entre os períodos das águas.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados a realizar-se no dia 09 de outubro de 2003
para homenagearmos o Cirio de Nazaré.
Declara Nossa Senhora de Nazaré padroeira da
Amazônia.
Institui Programa de Avaliação Seriada Anual para o
acesso às Instituições de Ensino Superior Públicas e dá
outras providências.
Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos
no Distrito Federal e altera dispositivos da Lei nº 6.766/
79.
Altera dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral.
Acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei nIl 7.998, de 11 de
janeiro de 1990.
Dispõe sobre a devolução de parcela da anuidade
escolar em caso de desistência.
Requer urgência para apreciação do PRC 25/03.
Dispõe sobre o salário mínimo e dá outras providências.
Acrescenta inciso ao artigo 92 do Código Penal, para
impedir o torcedor condenado por crime de freqüentar
estádios.
Proíbe a compra e a venda de bebida alcoólica em
estabelecimentos situados às margens de rodovias
federais, impondo multa ao infrator e a suspensão da
carteira de habilitação de que eventualmente seja titular.
Determina a publicidade dos valores das multas
decorrentes da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor revertidos para o Fundo Nacional de que
trata a Lei nº 7347/85.
Altera o § 72 do art. 1º da Lei nº 9.455, de 7 de abril de
1977, que define os crimes de tortura e dá outras
providências.

PL 552/2003

PL 553/2003

REQ 538/2003

PL 548/2003

Nelson Marquezelli PL 544/2003

Pompeo de Mattos REQ 536/2003

Gustavo Fruet INC 209/2003

Marcelo Ortiz REQ 537/2003

Antonio Carlos PL 545/2003
Mendes Thame
Reginaldo Lopes PL 546/2003

Reginaldo Lopes PL 547/2003

Wladimir Costa

Wladimir Costa

Maria do Rosário

Líderes REQ 539/2003
Paulo Magalhães PL 554/2003
João Herrmann Neto PL 555/2003

José Roberto Arruda PL 549/2003

Maria do Rosário

José Roberto Arruda PL 551/2003

._--------------------------
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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

Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima 2

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PPB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PPB
Total de Amapá 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Raimundo Santos PL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Total de Pará 5

AMAZONAS

Humberto Michiles PL
Total de Amazonas 1

ACRE

Narciso Mendes PPB
Ronivon Santiago PPB
Total de Acre 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Total de Tocantins 1

MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão 3

CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
Pastor Pedro Ribeiro PTB

Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará 5

PIAuí

Paes Landim PFL
Total de Piauí 1

PARAíBA

Inaldo Leitão PSDB
Ricardo Rique PSDB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Total de ALAGOAS 1

SERGIPE

Heleno Silva PL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe 2

BAHIA

Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
Luiz Alberto PT
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia 8

MINAS GERAIS

Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Ivo José PT
Osmânio Pereira PSDB
Rafael Guerra PSDB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
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Total de Minas Gerais 7

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Total de Espírito Santo 1

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Eduardo Cunha PPB
Fernando Gabeira PT
João Mendes de Jesus PDT
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Lindberg Farias PT
Maria Lucia PMDB
Paulo Rattes PSB
Renato Cozzolino PSC
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 13

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PL
Dr. Pinotti PMDB
Enéas PRONA
Jamil Murad PCdoB
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Vicente Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo 14

MATO GROSSO

Pedro Henry PPB
Total de Mato Grosso 1

DISTRITO FEDERAL
José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal 1

GOIÁS

Leonardo Vilela PPB
Ronaldo Caiado PFL

Sandro Mabel PL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás 4

PARANÁ

Colombo PT
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
Moacir Micheletto PMDB
Takayama PSB
Total de Paraná 5

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina 1

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 6

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Moisés Lipnik PDT
Total de Roraima 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL
Total de Amapá 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará 2

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PPS
Total de Amazonas 2
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Carlos Ounga
Lúcia Braga
Philemon Rodrigues
Wellington Roberto
Total de Paraíba 4

RONDÔNIA

Sérgio Carvalho PSOB
Total de Rondônia 1

ACRE
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

João Castelo PSOB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Sebastião Madeira PSOB
Total de Maranhão 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
José Linhares PPB
Total de Ceará 2

PIAuí

B. Sá PPS
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Múcio Sá PTB
Nélio Oias PPB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAíBA
PTB

PMN
PTB

PL

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMOB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSOB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PPB
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

João Caldas PL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de SERGIPE 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMOB
João Almeida PSOB
João Leão PL
Milton Barbosa PFL
Pedro Irujo PFL
Severiano Alves POT
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Mota PL
Edmar Moreira PL
Fernando Oiniz PMOB
Geraldo Thadeu PPS
Lael Varella PFL
Mauro Lopes PMOB
Vittorio Medioli PSOB
Total de Minas Gerais 8

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Neucimar Fraga PL
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PSB
Itamar Serpa PSOB
José Oivino PMOB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMOB
Paulo Feijó PSOB
Total de Rio de Janeiro 6

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Angela Guadagnin PT
Oelfim Netto PPB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
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Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo 12

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PPB
Total de Goiás 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PL
Iris Simões PTB
José Janene PPB
Max Rosenmann PMDB
Oliveira Filho PL
Ricardo Barros PPB
Total de PARANÁ 7

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB

Enio Bacci PDT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Total de Rio Grande do Sul 8

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quinta-feira, dia 27, às 16 horas e 30 mi
nutos, com a seguinte:

ORDEM DO DIA

MA TÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES
ESPECIAIS

Discussão

-1-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 85, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 85, de 2002, que abre crédito extraordinário em
favor do Ministério de Integração Nacional, no valor
de R$ 45.000.000,00, para os fins que especifica.
Pendente de parecer da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 27-2-03
Prazo na Câmara: 13-3-03
Sobresta a Pauta em: 31-3-03 (46° Dia)

-2-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 86, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria nO 86, de 2002, que altera dispositivos da Lei n°
8.745, de 9 de dezembro de 1993, eda Lei n° 10.470,
de 25 de junho de 2002, cria cargos efetivos, cargos
comissionados e gratificações no âmbito da Adminis
tração Pública Federal, e dá outras providências. Pen
dente de parecer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 28-2-03
Prazo na Câmara: 14-3-03
Sobresta a Pauta em: 1-4-03 (46° Dia)
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-3-

MEDIDA PROVISÓRIA N° 87, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Provisó
ria n° 87, de 2002, que abre crédito extraordinário no
valor de R$ 780.039.000,00, em favor do Ministério
dos Transportes, para os fins que especifica. Penden
te de parecer da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 28-2-03
Prazo na Câmara: 14-3-03
Sobresta a Pauta Em: 1-4-03 (46° Dia)

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 22
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERíODO
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 021, REALIZADA EM 20 DE
MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para registrar minha solidarieda
de à greve dos trabalhadores da Ford de Camaçari,
na Bahia - quase 4 mil trabalhadores parados -,
onde mais de 1.500 carros deixaram de ser produzi
dos. As negociações têm sido intensas, e houve
concessão de benefícios, que significam ganhos de
15% para os trabalhadores, mas sem nenhuma me
lhoria expressiva nos salários. A determinação dos
trabalhadores é de manter a paralisação.

É um parque automotivo recém-implantado, e,
para quem desconhece as condições de trabalho ali
impostas, chega a ser surpreendente a capacidade
de mobilização dos metalúrgicos da Ford.

Na verdade, observa-se, de alguns meses até
aqui, a deterioração crescente nas relações entre
trabalhadores e empresa. O uso das forças militares
pelo Governo da Bahia para impedir que o movi
mento se desenvolvesse e a intensa repressão da
polícia contra as manifestações trabalhistas têm mi
nado as tentativas da empresa de estabelecer uma
relação de confiança com os seus contratados. Adi
ciona-se a isso um salário de 550 reais, que corres
ponde a um terço daquele que é pago nos grandes
centros da indústria automotiva brasileira, salário
que tem aviltado o padrão de remuneração anterior
mente existente na região de Camaçari. Ou seja, a

montadora pratica remuneração inferior à média do
mercado de trabalho regional.

Aparentemente, o fato de existirem aproxima
damente 400 mil desempregados na região metro
politana de Salvador, ou 27% de desemprego - o
maior de todas as seis regiões metropolitanas
pesquisadas -, fez crer à montadora que 500 re
ais seria uma remuneração ambicionada pela
massa de desempregados, que, satisfeitos, não
reagiriam.

Sem dúvida, há muita gente disposta a ocupar
as vagas, porque, apesar dos 50 mil empregos pro
metidos quando das concessões fiscais e dos inves
timentos estatais no empreendimento, se foram cria
dos postos de trabalho nesse montante, não foi o
suficiente para promover alterações de grande porte
nas taxas de desemprego da região. Acrescente-se
como agravante a constatação de imensa quantida
de de casos de lesões por esforço repetitivo, o que
preocupa a todos.

Esse movimento dos trabalhadores é, tam
bém, uma demonstração de que eles rechaçam as
manobras patrocinadas pelo Governo da Bahia e
do Município de Camaçari para forjar outra organi
zação sindical de base conservadora e dócil aos
interesses patronais, em substituição à inequívoca
liderança do Sindicato dos Trabalhadores Metalúr
gicos da Bahia, vinculado à Corrente Sindical
Classista, da CUT.

De forma geral, tem prevalecido um comporta
mento preconceituoso por parte da empresa, como
se os trabalhadores baianos e nordestinos fossem
de segunda categoria, ignorantes, desqualificados.
Atitude que pode ser estendida ao tratamento con
cedido pela montadora inclusive aos empresários lo
cais e também à representação sindical patronal.
Possivelmente, esse comportamento é conseqüên
cia da posição subalterna assumida pelo Governo
da Bahia na intermediação para a implantação da
quela montadora dos Estados Unidos em território
baiano.

Acredito que a solução para o movimento pare
dista é a negociação, que deve continuar. A criação de
uma comissão da fábrica e de comitês específicos
para as questões ergonômicas e de transporte são
avanços importantes, que precisam ser consolidados,
com a concessão de salário compatível com as ne
cessidades básicas da força de trabalho.

Era o que tinha a dizer.
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO SARNEY FILHO NO
PERíODO DESTINADO AO PEQUENO
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS W 022,
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2003 
RETIRADO PELO ORADOR PARA
REVISÃO:

O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Como Líder.)
- Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, acabo de
chegar de Roraima, onde estive, acompanhado do
Deputado César Medeiros, representando a Câmara
dos Deputados, como coordenador da Comissão
Externa desta Casa encarregada de apurar e anali
sar as causas e os efeitos do grande incêndio flores
tal que vem ocorrendo há mais de 40 dias naquele
Estado.

O Comando de Combate a Incêndios está hoje
a cargo do General Paulo Studart Filho. Já há mais
de mil homens, entre brigadistas locais, de Brasília e
de Roraima, combatendo o incêndio. Entretanto, é
meu dever comunicar a esta Casa que ele está fora
de controle; só as chuvas poderão apagá-lo. Essa
equipe, competentemente, num esforço sobre-hu
mano, está tentando pelo menos minimizar os efei
tos desse incêndio, que alcançou proporções gigan
tescas e, se não chover logo, acabará sendo o mai
or já ocorrido em florestas tropicais no mundo.

As causas desse incêndio são estruturais e
conjunturais. Como causa estrutural, aponto os as
sentamentos. Infelizmente, ao longo de décadas,
não só em Roraima, mas em toda a Amazônia, os
assentamentos têm sido comprovadamente vetores
de desmatamentos e queimadas. Já as causas con
junturais são de todos conhecidas; a principal é o
clima. As longas estiagens e a baixa umidade do ar
tornam propícia a propagação de incêndios.

Foi montado em Roraima um comando de
operações capaz de detectar os focos de incêndio,
mas o IBAMA local, mesmo sabendo do risco de,
sob as circunstâncias climáticas já citadas, o fogo
alastrar-se, ainda assim autorizou as queimadas,
possibilitando que ocorresse esse grande incêndio
florestal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há dois
anos, sob condições climáticas semelhantes, quan
do eu era Ministro do Meio Ambiente, tomei conheci
mento da possibilidade de incêndio por meio de um
relatório que me foi apresentado. Fui ao Presidente
da República e consegui levantar uma verba ex-

tra-orçamentária, com a qual fiz veicular campanhas
no rádio e na televisão e desenvolvi diversas outras
ações para evitar incêndios. As queimadas foram
proibidas e conseguimos evitar o alastramento dos
incêndios, graças a Deus.

É claro que temos de apoiar as iniciativas do
órgão estadual de meio ambiente, o IBAMA. Mas,
desta vez, apesar de as condições climáticas ad
versas se repetirem, infelizmente o gerente local
do IBAMA mesmo assim autorizou as queimadas,
que provocaram esse incêndio de proporções gi
gantescas.

É dever da Câmara dos Deputados buscar
responsabilidades, e é o que fará a Comissão a
que me referi. O Presidente do IBAMA já foi con
vocado, assim como o Diretor do PREVFOGO,
para prestar os esclarecimentos necessários,
para dizer por que as queimadas foram autoriza
das. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o Ministé
rio do Meio Ambiente já tomou providências no
sentido de disponibilizar todos os meios para que
o controle do alastramento se dê por meio da Co
ordenadoria da Amazônia. Além disso, ontem foi
assinado na Assembléia Legislativa de Roraima
um termo de compromisso entre o Governo do
Estado e vários órgãos federais para que se mo
difique o modelo de agricultura praticado na re
gião. Assim, em vez de queimada para o plantio,
passaremos a ter uma agricultura mecanizada.
Devemos e vamos apoiar esse termo de compro
misso que propõe a mudança do modelo de agri
cultura na região.

Com tudo isso, a lição que aprendemos é a se
guinte: é muito importante que as experiências ante
riores sejam aproveitadas. Esse incêndio de graves
proporções não teria acontecido se o IBAMA não ti
vesse autorizado as queimadas e se todos os inte
ressados e a sociedade estivessem engajados no
combate a essa prática. Já é do conhecimento de
todos o fato de que quando a umidade cai e a estia
gem é longa os incêndios se tornam freqüentes.
Então, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é mui
to importante que a Comissão Externa e a Câmara
dos Deputados investiguem o ocorrido e atuem de
forma consistente e consciente na defesa do desen
volvimento sustentável do País.

Hoje o mundo assiste a uma guerra em que o
objetivo principal é matar. Em Roraima está havendo
uma guerra em que o objetivo maior é salvar vidas,
não somente humanas, mas também a vida vegetal
e a vida animal. É imperioso conservar a nossa biodi-



Vinte e dois foi, pois, um ano conturbado, rico
e criativo, com um cenário absolutamente propício à
mudança e marcado pelo pós-guerra e pela Revolu
ção Russa de 1917.

Esses eventos foram agentes catalizadores da
mudança cultural e política do Brasil da época. Esta
sessão procura, ao ressaltar a importância da Se
mana de Arte Moderna e da fundação do Partido
Comunista Brasileiro, mostrar os pontos de conver
gência entre modernistas e comunistas para a cons
trução de um Brasil novo, mais justo, mais humanis
ta, que hoje, 81 anos depois, ainda continuamos
buscando.

Naquela época, o Brasil dava um salto qualita
tivo no seu crescimento econômico. Começava a
olhar para fora, para a comunidade internacional, de
uma forma muito própria, procurando marcar os pri
meiros passos e exemplos de uma visão nacionalis
ta, brasileira, tropical, original, autêntica de sua vi
vência e de sua problemática.

Se olharmos esse fenômeno sob uma pers
pectiva artística - e arte e cultura, arte e política, po
lítica e cultura são fenômenos indissolúveis - vemos
o jovem Mário de Andrade trazendo o seu Macunaí
ma, o herói sem caráter, que talvez possa ser con
trastado mais adiante com Luiz Carlos Prestes, o
herói com todo o caráter, e Oswald de Andrade tra
zendo o seu Serafim Ponte Grande.

Na Semana de Arte Moderna, hoüve quem to
casse as Bachianas de Villa-Lobos, que era uma
inovação harmônica e conceitual da música brasilei
ra, que ainda hoje soa de forma estranha aos ouvi
dos disciplinados do classicismo musical.

Tarsila do Amaral nos trouxe o Abaporu, aque
le quadro diferente, que rompia com a estética até
então estabelecida e, é claro, como aqui se diz, pro
vocou mu~o barulho.

Menotti Del Pichia procurava luz, mas não se
apercebeu que era ele próprio e seus colegas moder
nistas que traziam luz a um cenário convencional do
Brasil dos anos 20 do século passado.

Di Cavalcanti introduziu as nossas mulatas no
cenário onde se pintavam apenas musas roliças, do
classicismo europeu.

É claro que as mutações intelectuais artísticas,
teriam que encontrar uma contrapartida no universo
político da sociedade brasileira de então. Não é por
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versidade. Por isso, devemos dar respaldo político moda, a primeira inserção do Brasil no cenário inter-
ao Estado e ao Ministério do Meio Ambiente, e, ao nacional.
mesmo tempo, ser firmes na cobrança de responsa
bi�idades.

Obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ NA
SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 024, REALIZADA EM 25
DE MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e
senhores participantes desta sessão solene, em
primeiro lugar, meus cumprimentos ao nobre De
putado Roberto Freire, autor do requerimento para
realização desta homenagem e ora Presidente da
sessão - numa demonstração inequívoca da efi
ciência do partido em ocupar todos os espaços
disponíveis -, pela iniciativa inteligente de propor
uma sessão em que se homenageia concomitan
temente o 81 0 aniversário da Semana de Arte Mo
derna e o 81 0 aniversário de fundação do Partido
Comunista Brasileiro.

Quero crer que a junção desses dois fatos se
deu pela percepção do seu autor de que não são
fenômenos distintos, mas, sim, dialeticamente in
terligados, refletindo um momento rico da cidada
nia brasileira.

Vinte e dois deve ter sido um ano sensacional.
Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro deu-se a Semana
de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo,
para onde acorreram os intelectuais de primeira li
nha e revolucionários da arte da época.

No dia 25 de março, pouco mais de um mês
depois, em Niterói, numa sessão clandestina,
como já foi ressaltado, fundou-se o Partido Comu
nista Brasileiro.

Alguns meses depois, no dia 6 de julho, tive
mos o episódio dos Dezoito do Forte, que refletiu o
Movimento do Tenentismo, trazendo ao conheci
mento de toda a sociedade brasileira, à vista da pre
cariedade dos meios de informação da época, o in
conformismo de alguns com a maneira oligárquica e
prepotente de atuar do governo.

Em setembro, tivemos a Exposição Internacio
nal Comemorativa do Centenário da Independência,
que foi, sem dúvida alguma, para usar termos da



10674 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

coincidência, não é por acaso que, no mesmo 22, se
funda o Partido Comunista Brasileiro.

O Brasil passava por mudanças ponderáveis. A
economia tradicionalmente agrícola, começa a se
transmudar numa economia industrial. O perfil demo
gráfico da Nação, até então predominantemente ru
ral, começava a ser acentuadamente urbano.

Tal mutação acarretava amadurecimento políti
co e declínio evidente do anarquismo, até então a filo
sofia política, digamos assim, que dominava o incipi
ente meio político brasileiro e norteava as primeiras
lutas de classe. O marxismo, como doutrina, substitui
o anarquismo nesses primeiros momentos da vida
política acidental do País.

A bandeira antioligárquica do Partidão não é em
nada diferente da bandeira antioligárquica da coluna
Prestes, da bandeira antioligárquica do Tenentismo.
Representava uma revolta, a canalização política de
um sentimento de insatisfação, e se norteava no que
havia de mais contemporâneo nas idéias da Europa
de então.

Penso que o Partido Comunista Brasileiro dos
seus primeiros momentos houve por bem traduzir e
divulgar o Manifesto do Partido Comunista, até então
desconhecido da sociedade brasileira. Repito que a
precariedade dos meios de informação e a lentidão
na difusão das idéias retardavam o entendimento cla
ro do que acontecia na Europa de época.

O jornal A C/asse Operária serve, digamos as
sim, de mídia, de ponte para que as idéias do jovem
partido fossem rapidamente disseminadas na socie
dade brasileira. Disso resulta, pela primeira vez,
uma perspectiva claramente classista do movimento
sindical, o que na época do Anarquismo não ocorria.

Os quadros são notáveis. Não citarei os con
temporâneos, mas é impossível deixar de lembrar a
figura de Caio Prado Júnior, Mário Shemberg, Graci
liano Ramos, meu conterrâneo, que imortalizou para
o Brasil e para o mundo a figura da cachorra Baleia,
sem dúvida alguma muito mais digna e memorável
do que a cadela Michele.

Como não falar de Prestes, de sua luta e de
seu exemplo de clareza política e de tenacidade na
luta? Como não falar também do humanismo de
monstrado desde então pelas lideranças mais lúci
das do partido, uma vez que Astrogildo Pereira, jo
vem, moço, exemplo claro da ruptura com o passa
do, não hesitou em beijar as mãos de Machado de
Assis no seu leito de morte, homenageando sobre
tudo o valor humano e criativo, sem que isso pare-

cesse uma contradição ou pragmatismo político do
Partidão?

No lado cultural, há uma revolução estética e de
valores. A literatura é nacional. É Macunaíma. É Bra
sil. É uma forma absolutamente inusitada. E se hoje
alguém lê Oswald de Andrade, Mário de Andrade,
Menotti Del Pichia, ainda se surpreende com a revolu
ção estética e de valores. Imagine o que isso não foi
na década de 20?

A música, as letras, as figuras que assomam. O
Brasil de então era acostumado ao herói empolado,
ainda vivia a figura do imperador, dos homens sem
mácula. E o herói é Macunaíma, retrato fiel de alguns
segmentos da sociedade brasileira, preso de suas
próprias contradições e vicissitudes, mas sem dúvida
alguma o enfoque original de tratar das questões da
brasilidade.

Na literatura, uma revolução. Na política, uma
marcha revolucionária.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, em
nome do meu partido, o PFL, que tem, evidentemen
te, uma concepção distinta, e, em meu nome pessoal
- às vezes, também tenho uma concepção distinta
daquela do meu próprio partido -, de ressaltar a ale
gria de uma sessão como esta.

Procurei não falar do contemporâneo, até por
que entendo que a idéia da sessão é mostrar que
essa integração no passado é ainda presente e ne
cessária nos dias de hoje. Como alagoano que sou,
conterrâneo que sou de Graciliano e de tantos ou
tros membros ilustres dessa quadra histórica, não
há como deixar de ressaltar a preocupação cotidia
na do Partido Comunista Brasileiro com as grandes
questões nacionais. Rebuscando nos meus alfarrá
bios, ontem, encontrei este exemplar distribuído no
longínquo ano de 1986 e a mim dado com generosa
dedicatória pelo companheiro Freitas Neto, morto
em Cuba, uma alagoano com tradição na imprensa
e um dos militantes mais simpáticos que o Partido
Comunista teve em toda a sua história. Naquela
época, março de 1986, o partido já se preocupava
em dar sugestões e contribuições para a feitura da
Constituição do Brasil. Ressalto que não era uma
proposta em numerus c1ausus, fechada, dogmática,
hermética. Bem ao contrário, era um rumo, um nor
te, uma proposição, para que fosse democrática e
amplamente discutida com todos os setores, desde
os mais conservadores da ortodoxia comunista até
os liberais, à época não chamados assim, mas rea
cionários da Direita. O que o partido propunha era
uma ampla discussão nacional, e seus membros ti-
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veram, na Assembléia Nacional Constituinte, papel
de extrema relevância, como o do hoje Deputado e
Presidente Roberto Freire, meu companheiro de lu
tas no diretório acadêmico da Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Pernambuco. O PFL,
pois, relembra e comemora com júbilo esses 81
anos da Semana de Arte Moderna e do Partido Co
munista Brasileiro.

Temos de ter orgulho do nosso passado. Temos
de preservar aquilo que fizemos de bom e de positivo
como herança para os pósteros, sem perder de vista
que o movimento e o partido representaram à época,
melhor do que ninguém, a riqueza e a criatividade na
cionais. Há 81 anos e hoje, buscamos juntos, com en
genho e arte, construir um Brasil mais justo, mais dig
no, melhor.

O Brasil original que aproveite o que há de me
lhor na experiência internacional, mas que recicle e
aprimore as nossas idéias, a nossa soberania, a nos
sa visão de País, que tem, com absoluta certeza, pa
pei importante a desempenhar no cenário mundial.

É este o Brasil festejado pelos modernistas; é
este o Brasil influenciado pelos comunistas. É este o
Brasil solidário e humanista que defendem todos os
que têm o compromisso com o ser humano mais dig
no, com a vida melhor, com um País mais generoso
para todos os seus filhos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) - Agra

decemos ao Deputado José Thomaz Nonô as pala
vras.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 025, REALIZADA EM 25 DE
MARÇO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
referir-me a grandes acontecimentos que marcaram a
vida do País há 81 anos, em 1922. Entre eles, dois
marcaram de forma especial: o surgimento da Sema
na de Arte Moderna, que até hoje tem sua marca na
cultura e nas artes, e a fundação do Partido Comunis
ta do Brasil, que se deu no dia 25 de março de 1922.
Portanto, esse histórico episódio, que marcou e mar
ca até hoje a vida política no nosso País, completa 81
anos.

Esse não foi um acontecimento menor. As idéias
de Karl Marx e Friedrich Engels marcaram todo o sé
culo passado. A idéia de construir uma sociedade so
cialista está presente nos nossos dias e também nes
te Parlamento. Essas idéias sempre estiveram vincu
ladas às lutas dos trabalhadores e do povo brasileiro.
Nenhum acontecimento no País deixou de ter a firme
e ativa participação dos comunistas.

Citarei alguns exemplos. Na década de 1940, ti
vemos presença destacada na defesa da incorpora
ção do Brasil no movimento contra a guerra fascista
que tomava conta do mundo naquele momento. Du
rante a década de 1950, com grande destaque, os co
munistas organizavam os trabalhadores e a nossa ju
ventude na batalha em defesa do petróleo, com a
campanha "O petróleo é nosso". Mais recentemente,
lutamos para superar a ditadura militar. Na defesa da
moralidade na vida pública, os cara-pintadas, que
ocuparam as ruas com o slogan "Fora, Collor", trazi
am essa marca. Antes disso, estivemos na campanha
Diretas-Já.

Sr. Presidente, hoje vivemos mais uma fase de
expectativa e esperança para o nosso povo. O movi
mento comunista, ao completar 81 anos de existên
cia, mais uma vez chama a sociedade brasileira para
ocupar o seu espaço e participar, com dedicação e fir
meza, da construção de um governo de mudanças.

Apoiamos Lula na expectativa de mudanças ne
cessárias para que o nosso povo possa abrir espaços
que dêem seqüência à luta pela construção de uma
sociedade socialista, histórica luta do PCdoB.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não poderíamos deixar de registrar esses aconteci
mentos. Hoje, todos aqueles sonhos da constituição
de uma sociedade socialista encontram-se presentes
nas mobilizações que o povo começa a fazer, para
que as necessárias mudanças aconteçam da manei
ra mais rápida possível.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO JOSÉ THOMAZ NONÔ NO
PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 025, REALIZADA
EM 25 DE MARÇO DE 2003 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a matéria que ob
servamos hoje é delicada, porque diz respeito à cor, e
a cor das pessoas é um assunto delicado.
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Mais delicado, entretanto, é o processo de feitu
ra das leis, a atenção aos princípios básicos e sobre
tudo àquilo que se chama positividade, ou seja, a apli
cação do sistema jurídico.

Nós, deste País, não temos o direito de desco
nhecer uma segregação insipiente, uma discriminação
murto mais econômica do que racial, mas não pode
mos, em momento algum, em nome de se reparar um
equívoco histórico, perpetrar barbaridades jurídicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, admiro o
Senador Paulo Paim, sobretudo quando S. Exa. fala a
respeito do salário mínimo, e todos aqueles que, ao
longo desses vinte anos que estou no Congresso,
sendaram essa trilha espinhosa. Vi discussões como
essa reluzirem na Assembléia Nacional Constituinte.
Mas chamo a atenção dos companheiros desta Casa
de todas as cores, cores físicas e ideológicas, para
bem atentarem ao que estão votando.

Vou pinçar aqui apenas alguns artigos. Por
exemplo, o artigo que diz respeito à contratação.

"Art 46. A contratação preferencial na
esfera da Administração Pública Federal de
verá ser implementada...

§ 2° - O preenchimento de cargos em
comissão do grupo de Direção e Assessora
mento Superiores - DAS - da Administra
ção Pública Federal, centralizada e descen
tralizada, observará a meta inicial de 20%
para afro-brasileiros."

Sr. Presidente, quem define o que é afro-brasi
leiro? Só como exemplo de um ilustre afro-brasileiro
de arrepiar alguns segmentos mais à esquerda des
ta Casa, cito o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que dizia ter um pé, uma mão - sei lá que
órgão - na senzala.

Outro artigo:

"No caso de empate em concorrência
pública" - Lei das Licitações - "entre duas
ou mais propostas, a classificação dará pre
cedência ao licitante que tiver programa de
promoção de igualdade racial".

Sr. Presidente, mais à frente, na publicidade,
teremos que ter necessariamente 20% de atores de
cor nos filmes. Como se a arte pudesse se submeter
a esse tipo de coisa.

Até quero crer que nos filmes esse percentual
é excedido. Não sei, não tenho estatística.

O mais grave de tudo é a volta de uma prática
- esta sim - discriminatória e reacionária, ao se

obrigar, no art. 48, a inclusão do quesito cor/raça, a
ser coletado de acordo com a autoclassificação obri
gatória em todos os registros administrativos desti
nados aos empregadores e aos trabalhadores dos
setores público e privado. E, então, o legislador elen
ca quais são. É o próprio sujeito quem vai reinserir
uma prática discriminatória que o obriga a se classi
ficar como branco, mulato, mestiço, ariano, ariano
puro, negro puro. Isso é retrocesso! É como a Nova
Zelândia, que obriga as pessoas que lhe visitam a
se declararem brancas, maori ou meio-sangue.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é auto
classificação. Não há neste País, pelo menos no
Nordeste, onde a imigração se deu há 300 ou 400
anos, pessoa que não tenha o pé na senzala e não
vá se declarar afro-brasileira para disputar em con
dição de vantagem licitação, emprego, vaga na uni
versidade e outras coisas.

Não sou reacionário, Sr. Presidente, e muito
menos racista. Não vou entrar em embate com os
eleitores negros, cafuzos e mestiços que me man
dam para esta Casa há vinte anos, mas também
não quero perpetrar essa situação, sob pena de, ao
expurgar um preconceito racial, perpetrar uma bar
baridade formal sem precedentes.

Por fim, concito os companheiros a lerem os
demais artigos. Novamente, prevê-se cota de 20%
para todos os concursos públicos.

Lembro que a Justiça vem derrubando siste
maticamente as cotas na universidade, o que não
dizer da cota no comercial de televisão, no filme, no
emprego, na licitação, em todos os setores da vida
pública brasileira.

Não adianta querermos importar um preconce
ito racial americano, que não temos, porque a nossa
formação étnica, graças aos portugueses, aos pre
tos e aos índios, é fundamentalmente distante e dis
tinta da origem racista das populações norte-ameri
canas.

Não vamos importar o que há de mau, não va
mos açambarcar algo irreal na sociedade brasileira.
Essa sociedade construiu um grande princípio, o
único princípio, a meritocracia. Entra-se na escola,
no emprego, na vida, quem tem mérito, pouco im
porta que seja branco, azul, preto, amarelo, roxo ou
qualquer que seja a cor da sua pele.

Vale neste País, e deve valer, o mérito, e não a
quantidade de melanina que cada um de nós traz
dentro de si.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

,~-----_.---------------
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Ata da 298 Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 27 de março de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

ÀS 16 HORAS E 35 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 414
Senhores Deputados.

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Luciano Castro PFL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PFL
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PPB
Total de Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL

Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PPB
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL
Humberto Michiles PL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel De Souza PL
Total de Rondonia: 7

ACRE
Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Narciso Mendes PPB
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PPB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS
Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 6
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MARANHÃO

Antonio Joaquim PPB
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PTB
Remi Trinta PL
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PMDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 20

PIAuí

Francisca Trindade PT
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André De Paula PFL
Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PSDB
Marcos de Jesus PL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PPB
Raul Jungmann PMDB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PSDB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito De Lira PTB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 6
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SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Jackson Barreto PMN
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Bassuma PT
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PPB
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL

Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PFL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PSDB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
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Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PPB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PSB
Almir Moura PL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PPB
Eduardo Paes PFL
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PPB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes De Jesus PDT
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PPB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Rattes PSB
Reinaldo Betão PL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PPB
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PPB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PPB
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PSB
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abraão PFL
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
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Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PPB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PPB
Sandro Mabel PL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PTB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Colombo PT
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PPS
Gustavo Fruet PMDB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PSB
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PPB
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzons. PART.
Vignatti PT
Zonta PPB
Total de Santa Catarina: 15



PARECER N° , DE 2003

Parecer sobre a Medida Provisória
n° 85, de 17 de dezembro de 2002, que
"Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Integração Nacional, no va
lor de R$45.000.000,00, para os fins que
especifica" .

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pedro Novais

11 - LEITURA DA ATA

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR..NILTON CAPIXABA, 3° Secretário, ser
vindo como 2° Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

IV - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está so
bre a Mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

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

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

sessão anterior.
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RIO GRANDE DO SUL MEDIDA PROVISÓRIA W 85, DE 2002
Adão Pretto PT (Do Poder Executivo)

Alceu Collares PDT Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
Ary Vanazzi PT ria n° 85, de 2002, que abre crédito extraordinário em
Beto Albuquerque PSB favor do Ministério da Integração Nacional, no valor
Darcísio Perondi PMDB de R$45.000.000,00, para os fins que especifica.
Érico Ribeiro PPB Pendente de parecer da Comissão Mista de Planos,
Francisco Appio PPB Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Francisco Turra PPB Prazo na Comissão Mista: 27-2-03
Henrique Fontana PT Prazo na Câmara: 13-3-03
Júlio Redecker PPB Sobresta a Pauta em 31-3-03 (46° Dia)

Luciana Genro PT O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Luis Carlos Heinze PPB Concedo a palavra, para oferecer parecer à Medida
Maria Do Rosário PT Provisória n° 85, de 2002, em substituição à Comis-
Mendes Ribeiro Filho PMDB são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
Milton Cardias PTB zação, ao nobre Deputado Pedro Novais.

Onyx Lorenzoni PFL O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Para emitir
Orlando Desconsi PT parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Pastor Reinaldo PTB Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória n° 85, de
Paulo Gouvêa PL 2002, abre crédito extraordinário em favor do Ministé-
Paulo Pimenta PT rio da Integração Nacional, no valor de 45 milhões de
Tarcisio Zimmermann PT reais, para os fins que especifica.
Veda Crusius PSDB O crédito destina-se a dar continuidade às ações
Total de Rio Grande do Sul: 22 emergenciais de defesa civil, sendo 43 milhões de rea

is para a concessão de bolsa-renda e 2 milhões de re
ais para o abastecimento de água potável, por meio de
carros-pipa, como medidas para amenizar a frustração
de safra, a carência de alimentos, o desemprego rural,
o esgotamento das reservas hídricas e a dizimação de
rebanhos, efeitos estes decorrentes da forte estiagem
ocorrida em diversos Municípios da região nordeste e
do norte do Estado de Minas Gerais.

O meu parecer, Sr. Presidente, é pela adequa
ção orçamentária e financeira do projeto e pela sua
aprovação, quanto ao mérito.
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I - Relatório

Com base no art. 62, combinado com o § 3° do art.
167 da Constituição Federal, o Presidente da República
encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio da
Mensagem n° 303, de 2002-CN (n° 1.120/2002, na ori
gem), a Medida Provisória n° 85, de 17 de dezembro~
2002, que "Abre crédito extraordinário, em favor do MI
nistério da Integração Nacional, no valor de
R$45.000.000,00, para os fins que especifica".

Conforme a Exposição de Motivos n° 506/M P,
de 17 de dezembro de 2002, do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, o crédito ."~esti

ne-se a dar continuidade às ações emergenciais de
defesa civil, sendo R$43.000.000,00 (quarenta e três
milhões de reais) para a concessão de Bolsa-renda e
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o abas
tecimento de água potável, por meio de carros-pipa,
como medidas para amenizar a frustração de safra, a
carência de alimentos, o desemprego rural, o esgota
mento das reservas hídricas e a dizimação de reba
nhos, efeitos estes decorrentes da forte estiagem
ocorrida em diversos municípios da região Nordeste e
do Norte do Estado de Minas Gerais".

Os recursos necessários ao atendimento do re
ferido crédito extraordinário advêm de cancelamento
parcial das dotações consignadas à reserva de con
tingência' no valor de R$45.000.000,00 (quarenta e
cinco milhões de reais).

Não foram apresentadas emendas à medida
provisória em exame no prazo regimental.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Consoante o art. 5° da Resolução n° 1, de
2002-CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Con
gresso Nacional, das medidas provisórias a que se
refere o art. 62 da Constituição Federal, o Parecer
quanto à análise de créditos extraordinários abertos
por medida provisória deve ser único, contendo mani
festação sobre a matéria no que tange aos aspectos
constitucional, inclusive sobre os pressupostos de re
levância e urgência, de mérito, de adequação finan
ceira e orçamentária e sobre o cumprimento da exi
gência prevista no § 1° do art. 2°

Do exame da medida provisória, verificamos que
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais de
admissibilidade referentes à relevância e à urgência.

A proposição não contraria os dispositivos cons
titucionais ou os preceitos legais pertinentes, em par
ticular no que diz respeito à sua compatibilidade com
o Plano Plurianual 2000-2003 (Lei n° 9.989, de
21-7-2000) ou com sua revisão (Lei n° 10.297, de
26-10-2001) e à sua conformidade com as disposi
ções das Leis de Diretrizes Orçamentárias para os

exercícios de 2002 e 2003 (Lei n° 10.266, de
24-7-2001 e Lei n° 10.524, de 25-7-2002).

A Exposição de Motivos n° S06/Mp, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a
exigência prevista no § 1° do art. 2° da Resolução n° 1,
de 2002-CN, que trata do envio de documento expondo
a motivação da edição da medida provisória.

Por tratar-se de atendimento a situação de cala
midade, decorrente de forte estiagem ocorrida em di
versos municípios do Nordeste e do Norte do Estado
de Minas Gerais, agravando a já precária situação
dos trabalhadores rurais dessas regiões, entende-se
ser meritória a aprovação do crédito extraordinário
sob análise.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova
ção da Medida Provisória n° 85, de 2002, na forma
proposta pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, 8 de março de 2003. _ Depu
tado Pedro Novais, Relator.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

Passa-se à votação da matéria.
a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e à adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8° da Resolução n° li 02 - CN.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação do mérito da matéria.
a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos a Medida Provisória nO 85, de 2002:

a PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o
art. 167, § 32 , da Constituição, adota a seguinte Medi
da Provisória, com força de lei:

Art. 12 Fica aberto crédito extraordinário no valor
de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de re
ais), em favor do Ministério da Integração Nacional,
para atender à programação constante do Anexo I
desta Medida Provisória.

Art. 22 Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 111 decorrerão da anulação parcial da
Reserva de Contingência, conforme indicado no Ane
xo 11 desta Medida Provisória.

Art. 32 Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final da:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 85-A DE 2002

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministé
rio da Integração Nacional, no valor de R$
45.000.000,00, para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário no valor

de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de re
ais), em favor do Ministério da Integração Nacional,
para atender à programação constante do Anexo I
desta Lei.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1° decorrerão da anulação parcial da
Reserva de Contingência, conforme indicado no Ane
xo 11 desta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, - Pedro Novais - Relator.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa requerimento no seguinte teor:
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, a inver

são da pauta para apreciação da Medida Provisória
n° 87/02 antes da Medida Provisória n° 86/02.

Sala das sessões, 27 de março de 2003. - Nel
son Pellegrino, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa a palavra.

Março de 2003

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, utilizo mais
uma vez da minha prerrogativa de Parlamentar para
denunciar agressão sofrida pelo jornalista Humber
to Moreira, no final da noite de 21 de março passa
do, em Macapá, por seguranças de certo Parlamen
tar amapaense.

Nos oito anos em que o Senador Capiberibe foi
Governador do Estado, garantiu a todos os profissio
nais da imprensa a liberdade do exercício da profis
são. Quando assumimos o Governo do Estado, em
1995, saíamos de difícil período em que o arbítrio e a
omissão existiam largamente dentro e fora do apare
lho estatal. Conseguimos, com muito esforço e dedi
cação, superar o triste período.

Mas para nossa surpresa, na esteira do avanço
do crescimento do crime organizado no País, com o
assassinato de dois juízes nos últimos dias, um jorna
lista amapaense é espancado. Isso é inaceitável.

Humberto Moreira, jornalista e radialista, foi
agredido por quatro assessores de certo Deputado
Estadual dentro de um restaurante. Fizeram o espan
camento até fraturar um dos seus braços. Segundo in
formações repassadas pelo jornalista Antônio Corrêa
Neto, Humberto disse que não morreu devido à inter
ferência de dois garçons, do advogado Vicente Cruz e
principalmente pela ação de duas mulheres que en
traram no meio gritando que aquilo era uma covardia.

Solicito a esta Casa que peça aos órgãos esta
duais responsáveis apuração do gravíssimo fato e
que dê conhecimento de meus protestos contra a vio
lência praticada.

Reafirmo minha solidariedade ao jornalista
Humberto Moreira, a toda categoria de jornalistas, ao
Sindicato dos Jornalistas do Amapá e à Federação
Nacional dos Jornalistas - FENAJ.

Pela garantia do exercício profissional dos jor
nalistas, que sejam responsabilizados os causadores
do ato de violência ocorrido no Estado do Amapá!

Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co
municação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PRo

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o dia 21 de março
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de 2003 entrou para a história do sudoeste do Estado Srs. Deputados, tal reconhecimento só foi possí-
do Paraná e dos quase 30 mil agricultores familiares vel porque temos um corpo de associados conscien-
que integram o Sistema Cresol. Naquele data, na ci- tes do papel que desempenham na construção do
dade de Francisco Beltrão, os associados daquele projeto da cooperativa de crédito voltada para o de-
Sistema concretizaram antigo sonho: a inauguração senvolvimento sustentável da agricultura familiar e
da sede própria da entidade. dos pequenos Municípios do interior.

Formado por agricultores familiares dos três Em nome da Cooperativa, de sua direção, dos
Estados do Sul, o Sistema de Cooperativas de Crédi- seus associados, manifesto minha gratidão a todos
to Rural com Interação Solidária completou sete anos os que estiveram presentes àquela solenidade, espe-
de existência em janeiro deste ano. cialmente às autoridades locais, estaduais e nacionais

As novas instalações são amplas, funcionais e que nos honraram com sua presença.
modernas, mas conservam a característica que é Parabenizo ainda a direção do Sistema Cresol,
marca registrada: atender às cooperativas e ao agri- na pessoa do seu Presidente, Vanderlei Zigger, toda a
cultor familiar com simplicidade e eficiência. O edifício direção, os associados e funcionários pela bela festa
de três andares, localizado no Bairro da Cango, vai de inauguração proporcionada.
abrigar ainda a Base Regional Sudoeste da Cresol, Sr. Presidente, há quase oito anos pequenos
que presta assessoria técnica contábil às cooperati- agricultores do sul do Brasil vêm tendo sucesso com
vas do sudoeste do Paraná e serve como sede local essa nova forma de crédito rural. O Sistema Cresol
da Cresol Francisco Beltrão. vai além da questão monetária, porque abraça uma

Srs. Deputados, notem que a sede do sistema causa social: a permanência do agricultor no campo,
está localizada no interior, bem longe da Capital do com dignidade. Isso só é possível graças aos próprios
Estado. Isso não ocorre por acaso. Não que tenhamos trabalhadores rurais, que ao se tornarem sócios das
algo contra a Capital. O Sistema Cresol escolheu cooperativas do sistema estão acreditando na possi-
Francisco Beltrão para sediar o sistema justamente bilidade de uma vida melhor para si, para sua família
porque se trata de cidade do interior e queremos estar e para a comunidade onde vivem. Vejamos um pouco
perto dos nossos associados, a fim de valorizar o de- da nossa história.
senvolvimento regional e local.

As cinco primeiras cooperativas do Sistema
A festa de inauguração da nova sede contou Cresol surgiram em 1995 e permitiram a criação da

com a presença de diversas autoridades da região,
do Estado e de importantes representantes do Gover- central de serviços Baser. Essa central dá suporte

nas áreas de formação, normatização, contabilidade,
no Federal. Seria desnecessário falar sobre a emoção
que todos nós da família Cresol sentimos com a pre- informática e na interlocução com outras organiza-

ções, como bancos, governos e várias entidades. Nasença de associados e de tão importantes autorida-
des que nos prestigiaram naquele dia. medida em que as cooperativas cresceram e garanti-

Queria neste momento, da tribuna da Câmara ram maior volume de repasse aos associados, surgiu
dos Deputados, fazer um agradecimento especial ao a necessidade de criar novas cooperativas em outros
Sr. Valter Bianchini, Secretário de Agricultura Familiar Municípios e Estados.
do Ministério do Desenvolvimento Agrário; ao Sr. Hoje, o Sistema Cresol alcança agricultores fa-
Humberto Oliveira, Secretário do Conselho Nacional miliares dos três Estados do Sul do Brasil.
de Desenvolvimento Rural Sustentável do mesmo Mi- As cooperativas são constituídas e administra-
nistério; ao Sr. Manoel Valdemiro da Rocha, Secretá- das por agricultores familiares e se articulam com as
rio de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da organizações populares. Cada cooperativa do Siste-
Agricultura, e ao Sr. Márcio Henrique Castro, repre- ma Cresol, também chamada de singular, tem auto-
sentante do BNDES. Eles se deslocaram de Brasília e nomia, vida própria, mas integra-se com as demais
do Rio de Janeiro para participar da festa, demons- através da Cresol/Baser, a base central de serviços.
trando assim o respeito que o Sistema Cresol adqui- Cada singular tem sua agência e postos de atendi-
riu em tão curto espaço de tempo. mento, que estão interligados entre si e com a

Agradeço ainda a presença à Deputada Estadu- Cresol/Baser, o que facilita e barateia os serviços de
ai pelo nosso partido, Luciana Rafaim, daquela re- assessoria e capacitação de pessoal, apoio e coorde-
gião, companheira batalhadora e apoiadora das lutas nação.
da agricultura familiar, que sempre esteve ao lado do A idéia de formar a cooperativa de crédito rural
Sistema Cresol. surgiu com o desdobramento dos fundos de créditos
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rurais, criados para atender agricultores familiares e
assentados, administrados por entidades/movimen
tos pastorais, sindicais, não governamentais, associ
ativas e sem terra nas Regiões Sudoeste e Cen
tro-Oeste, a partir de 1988.

Por seu lado, os fundos de crédito rotativo são
fruto de cortes no sistema de crédito rural brasileiro,
na primeira metade da década de 80, e também do
movimento de agricultura alternativa e assentamen
tos de reforma agrária, no início da segunda metade
da década de 80. No início dos anos 90, surgem os
programas oficiais de financiamento da agricultura fa
miliar (primeiro o PROVAP e depois o PRONAF).

Nesse contexto as comissões microrregionais
de crédito, criadas com a finalidade de descentralizar
o fundo de crédito rotativo no sudoeste, tomaram a di
anteira no processo de constituição do Cooperativis
mo de Crédito Rural com Interação Solidária. Fruto
desta iniciativa, em 24 de junho de 1995, foi criada a
primeira CRESOL na microrregião de Dois Vizinhos,
no sudoeste do Paraná. Ainda em 1995, surgiram ou
tras quatro cooperativas CRESOL: em Marmeleiro,
Pinhão, Laranjeiras do Sul e Capanema.

Os princípios/objetivos orientadores das
CRESOL são: interação solidária, democratização do
crédito (fácil acesso), descentralização (horizontali
zação), profissionalização do crédito, ampliação do
acesso ao crédito e aos serviços bancários, transpa
rência em todo o processo e contribuição para o de
senvolvimento alternativo (socialmente justo e não
degradante do meio ambiente).

Atualmente o Sistema CRESOL é composto por
71 cooperativas, numa área de abrangência geográfi
ca de 208 Municípios nos Estados de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul. Hoje, são quase 30 mil
associados. Entre os agricultores familiares associa
dos ao Sistema, 79% exploram áreas menores de 20
hectares, a maioria com relevo acidentado e solos de
baixa fertilidade. Para 71 % desses agricultores a ren
da agrícola anual não supera 4 mil reais. São agricul
tores historicamente excluídos do sistema convencio
nai de crédito, que até então não tinham acesso ao
crédito rural. Dos associados do Sistema CRESOL,
mais de 60% nunca tinham tido conta corrente ou ta
lão de cheques.

O Sistema CRESOL mantém parcerias com o
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e Banco Regional de
Desenvolvimento (BRDE). Essas instituições finance
iras são responsáveis pelo repasse de recursos desti
nados ao financiamento agrícola, assistência técnica,
formação e capacitação dos agricultores, entre outros

projetos. O Sistema também tem como parceiros o
Rabobak, da Holanda, a Misereor, da Alemanha, e a
ACT!Trias, da Bélgica, entidades que contribuem com
o desenvolvimento e a execução de projetos também
na área técnica, com a finalidade de otimizar a aplica
ção dos recursos na agricultura familiar, melhorando
a produção e agregação de valor aos produtos agrí
colas.

As principais atividades desenvolvidas estão
voltadas para a agricultura familiar e o desenvolvi
mento sustentável. Existe a preocupação em estar fa
vorecendo e viabilizando a permanência do pequeno
agricultor no campo, onde ele nasceu e onde sabe
trabalhar. De modo geral, os empréstimos variam de
150 reais a 1.500 reais, o que comprova que os recur
sos são destinados mesmo para os pequenos agro
negócios.

Quanto à garantia para a Cooperativa, a
CRESOL adota o que chamamos de aval solidário. Os
empréstimos são concedidos a grupos de no minimo
três pessoas. Dessa forma, uns tornam-se avalistas
dos outros e cria-se uma co-responsabilidade de se
honrar a dívida. Isso porque na maioria dos casos os
agricultores são vizinhos, antigos conhecidos, já têm
uma relação pessoal estabelecida, o que muito ajuda
no momento de pagar a dívida. Os últimos números
do Sistema apontaram índice de inadimplência inferi
or a 1% em uma média.

O Sistema oferece hoje vários tipos de emprés
timos aos seus associados. Com recursos advindos
do BNDES, através de um programa denominado Mi
crosol, o associado tem acesso a linhas de crédito
destinadas à aquisição de máquinas, equipamentos,
matéria-prima, ingredientes, utensílios, combustível e
despesas com energia elétrica e transporte, a anteci
pação de recursos para produção agrícola, pecuária
ou artesanal, à comercialização agropecuária ou ar
tesanal, ao custeio agrícola, pecuário ou artesanal
em atividade de difícil acesso ao PRONAF. O sistema
empresta ainda recursos através de convênios feitos
com o BNDES e Banco do Brasil para aplicação de re
cursos em investimentos a serem feitos nas proprie
dades rurais dos associados.

Importante citar, Sr. Presidente, que o Sistema
CRESOL barateou enormemente o valor do crédito
de custeio agrícola para o agricultor familiar. Basta di
zer que o financiamento do PRONAF custa ao Gover
no 20% do valor emprestado. O Sistema CRESOL re
duziu este custo para, no máximo, 6%, menos de um
terço. Aliás, este é o percentual reivindicado pela
CRESOL, mas na verdade o Banco do Brasil paga ao
Sistema cerca de 3%. Esse barateamento possibilita
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ao Governo atender a um número infinitamente maior
de famílias sem gastar mais. O alto custo do sistema
bancário tradicional tem sido um dos entraves para
que o PRONAF alcance os seus objetivos. Apenas
para que se tenha uma idéia, no último ano, menos da
metade dos recursos do PRONAF-Custeio, previstos
pelo Governo no Plano Safra 2002/2003, foram efeti
vamente emprestados.

Com recursos próprios, o Sistema CRESOL dis
ponibiliza ainda uma linha de microcrédito chamada
de "Bem Estar Familiar', para atender às necessida
des domésticas de agricultores que vivem em condi
ções precárias no campo. Esse recurso permite a
aquisição de móveis ou eletrodomésticos, oferecendo
melhores condições de vida para a família. O Sistema
também disponibiliza crédito para a agroecologia,
com o objetivo de incentivar a mudança da base tec
nológica e de produção. O Sistema pode oferecer ain
da outras linhas de crédito que atendam a diversidade
do público que integra as cooperativas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esses
números e dados demonstram o quanto o Sistema
CRESOL cresceu e frutificou nestes sete anos de
existência. São resultados auspiciosos, sem dúvida
alguma, e são fruto do trabalho de toda a família
CRESOL. Trabalho dos associados, dos funcionários,
da direção e das entidades que desde o início apoia
ram a fundação da Cooperativa. É por isso que apro
veito a oportunidade para fazer esta homenagem ao
Sistema CRESOL. Reafirmo a minha convicção e a
minha certeza de que esse modelo de cooperativa é o
melhor caminho para criarmos emprego e renda nos
pequenos Municípios. Isso só é possível porque as
cooperativas de crédito aplicam a maior parte do di
nheiro dos associados na agricultura, o que tende a
manter recursos no próprio Município, contribuindo
para o seu desenvolvimento. Enquanto os bancos
precisam aplicar apenas 25% dos seus "depósitos à
vista" na agricultura, as cooperativas aplicam no míni
mo 60%. O crédito rural cooperativo e solidário vem
contribuindo para a mudança desse perfil, reduzindo
a exclusão social e transformando os sistemas de
produção rumo à sustentabilidade social, econômica
e ecológica da agricultura familiar.

Srs. Deputados, que o exemplo que a CRESOL
nos dá nos sirva de estímulo, de incentivo para supe
rarmos esta crise difícil por que passa o País. Oxalá
possamos nós, e todos os excluídos, os trabalhado
res, os assalariados, os agricultores familiares de
todo o Brasil, entender que é possível superar a misé
ria, que é possível superar nossos problemas, que é
possível levar o desenvolvimento ao meio rural brasi-

leiro, que é possível gerar emprego e renda nos pe
quenos Municípios, que tudo isso é possível se juntar
mos nossos esforços, se acreditarmos que a nossa
força está na nossa organização, na nossa solidarie
dade.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ANN PONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa a palavra.
A SRA. ANN PONTES (PMDB - PA. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
como Relatora, solicito o adiamento da votação da
Medida Provisória n° 86 para terça-feira, porque a
matéria é objeto de negociação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada, a votação está adiada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item
3.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 87, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 87, de 2002, que abre
crédito extraordinário no valor de
R$780.039.000,OO, em favor do Ministério
dos Transportes, para os fins que especi
fica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 28-2-03
Prazo na Câmara: 14-3-03
Sobresta a Pauta Em: 1-4-3 (46° Dia)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Concedo a palavra, para oferecer parecer à Medida
Provisória n° 87, de 2002, em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
ao Deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí. (Pausa.)

Indago à Liderança do PFL se há possibilidade
de indicar outro Relator. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Claudio
Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a Medida Provisória n° 87 abre crédito extraor
dinário no valor de 780 milhões e 39 mil reais em favor
do Ministério dos Transportes, para os fins que espe
cifica.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Desculpe-me, nobre Deputado Claudio Cajado. V.~
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se prontificou a substituir o Relator, mas o Deputado prisional, inclusive com melhor aparelhamento da po-
Mussa Demes chegou. Devolvo ao Deputado Mussa Iícia, conforme exposto pelo Governador Wellington
Demes a palavra. Dias. É possível também aceitar o argumento de que

O SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, no Piauí há criminosos perigosos, como o Cel. Viriato
peço-lhe que aguarde um minuto, até que tenha em Correia Lima, e que isso justifica o reforço do sistema
mão o relatório. prisional do Estado. Todavia, é impossível aceitar que

A SRA. FRANCISCA TRINDADE - Sr. Presi- os bandidos perigosos do País sejam transferidos
dente, peço a palavra pela ordem. para um presídio de segurança máxima em Teresina.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Tem V. Ex" A questão não só faz coro com o estigma que a
a palavra. muito custo tentamos estripar, mas também está des-

A SRA. FRANCISCA TRINDADE (PT - PI. Pela focado no que diz respeito às prioridades de investi-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- mento no Estado do Piauí. Eu mesma estou empe-
dente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, o nhada, ao lado do Governador do Piauí e de repre-
Estado Piauí, que represento nesta Casa com rnuito sentantes da sociedade política e civil do Estado,
orgulho, mais uma vez está sendo destaque na im- numa campanha para levar a refinaria da
prensa nacional por um motivo não muito edificante. PETROBRAS para o Piauí. Isso, sim, traz benefícios
Desde que foi anunciada, pelo Ministro da Justiça, Dr. imediatos para a população.
Márcio Thomaz Bastos, a construção de um presídio É verdade que o Piauí é pobre em infra-estrutu-
federalizado em Teresina, logo isso foi associado ao ra e tem um orçamento magro, condições que às ve-
fato de o Governo Federal não saber onde manter zes são colocadas na mesa para justificar a não-im-
preso o traficante Fernandinho Beira-Mar. Essa triste plementação de projetos de desenvolvimento arroja-
associação, fruto de quem sabe de alguma mente ar- dos. Todavia, ninguém lembra de citar esses elemen-
dilosa, ganhou corpo nos debates que ora se travam tos inviabilizadores de uma empreitada de vulto e de
sobre o assunto na imprensa do Piauí. Parece até que responsabilidade que é manter presídios de seguran-
tudo o que é ruim pode perfeitamente ser associado à ça máxima.
imagem do Piauí, uma operação quase que automáti- Se tudo isso não bastasse, Sr. Presidente e no-
ca que para muitos não tem maiores conseqüências. bres colegas, é bom lembrar que o Estado está dando

Sr. Presidente, diante dessa situação, gostaria seus primeiros passos no setor de turismo, com a ten-
de tentar expressar aqui o sentimento de que é toma- tativa de atrair pessoas para conhecer, por exemplo, o
do o povo piauiense. Trata-se de um sentimento de in- delta do Paraíba e os parques nacionais da Serra da
dignação, porque a possibilidade do Piauí vir a trans- Capivara e de Sete Cidades. Vejam que isso não tem
formar-se em hospedeiro de bandidos da estirpe do qualquer semelhança com todo o barulho que se faz
traficante Beira-Mar é simplesmente inaceitável. O em torno da construção do presídio federalizado no
triste dessa história é perceber que ela ganha corpo Piauí.
movida pelo combustível do preconceito e por vezes Muito obrigada.
da má-fé. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

O Piauí, que há pouco se notabilizou por ser ex- Concedo a palavra ao Deputado Mussa Demes, Rela-
periência piloto no Programa Fome Zero, agora é alvo tor da Medida Provisória n° 87/02.
dos holofotes da mídia nacional por ser experiência O SR. MUSSA DEMES (PFL - PI. Para emitir
piloto no projeto de construção de presídios federais, parecer.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ficando subentendido para uns e até mesmo explícito com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presi-
para outros que isso se deve tão-somente à necessi- dente da República submete ao Congresso Nacional,
dade de arrumar um local onde possam trancafiar o por intermédio da Mensagem n° 1.135, de 2002, a
Fernandinho Beira-Mar e outros bandidos da mesma Medida Provisória n° 87, de 2002, que "abre crédito
estirpe e que o Piauí seria o local ideal, uma vez que extraordinário novalorde R$780.039.000,00 em favor
já se celebrizou como sinônimo de associação a coi- do Ministério dos Transportes para os fins que especi-
sas ruins. Pois eu afirmo que o Piauí se recusa a pres- fica".
tar semelhante papel. A medida provisória em análise destina recur-

É até possível conceber que a federalização de sos para a operação especial denominada "Recursos
um presídio de Teresina - conforme se propõe - pode em decorrência da transferência parcial de domínio
contribuir para que o Estado melhore a seu sistema da malha rodoviária federal para os Estados e o Distri-
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to Federal (MP n° 82, de 2002)". Segundo informação
da Exposição de Motivos que a acompanha, a ação
refere-se à transferência do domínio de parte da ma
lha rodoviária federal ao Estado de Minas Gerais, cor
respondente a 6 mil quilômetros e 300 metros, nos
termos das disposições contidas na Medida Provisó
ria n° 82, de 7 de dezembro de 2002, e na Portaria MT
n° 766, de 16 de dezembro de 2002.

Os recursos necessários à aprovação do crédito
são oriundos do excesso de arrecadação da Fonte
111 (Contribuição de Intervenção no Domínio Econô
mico - CIDE, de que trata a Lei n° 10.336, de 19 de
dezembro de 2001) e de anulação parcial de dota
ções orçamentárias no âmbito do Ministério dos
Transportes e dos Encargos Financeiros da União.

A medida provisória promove cancelamento em
programas de trabalho das unidades orçamentárias
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e De
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
- DNIT, em sua quase totalidade destinados original
mente ao Estado de Minas Gerais, conforme demons
trado em seu Anexo 11. Consoante a Exposição de Moti
vos, os cancelamentos propostos no âmbito dos Encar
gos Financeiros da União, por sua vez, foram formula
dos considerando-se a possibilidade do dispêndio de
cada dotação orçamentária até o final de 2002.

Em atendimento ao disposto no art. 2° da MP n°
82, de 2002, o remanejamento previsto é integralmente
procedido na Fonte 111, cuja reestimativa para0 exercí
cio de 2002 acompanha a Exposição de Motivos.

Não foram apresentadas emendas à medida
provisória em exame, no prazo regimental.

Consoante ao art. 5° da Resolução n° 1, de
2002-CN, o parecer emitido referente à Medida Provi
sória deve ser único, manifestando-se sobre a matéria
quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de
adequação financeira e orçamentária e sobre o cumpri
mento da exigência prevista no § 1° do art. 2°.

Do exame da medida provisória, verificamos que
a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais de
admissibilidade referentes à relevância e urgência.

A proposição não contraria os dispositivos cons
titucionais ou os preceitos legais pertinentes, em par
ticular no que diz respeito a sua compatibilidade com
o Plano Plurianual de 2000/2003 (Lei n° 9.989, de 21
de julho de 2000, e alterações posteriores) e à sua
conformidade com as disposições das Leis de Diretri
zes Orçamentárias para os exercícios de 2002 e 2003
(Lei n° 10.266, de 24 de julho de 2001, e Lei n°
10.524, de 25 de julho de 2002, respectivamente).

A Exposição de Motivos n° 512/Mp, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a
exigência prevista no § 1° do art. 2° da Resolução nO 1,
de 2002-CN, acerca do envio de documento, expondo a
motivação da edição da medida provisória.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova
ção da Medida Provisória n° 87, de 2002, na forma
proposta pelo Poder Executivo.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

havendo oradores inscritos, declaro encerrada a dis
cussão.

Passa-se à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos o parecer do Relator, na parte em que
manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos
do art. 8° da Resolução n01/02 - CN.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação do mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos a Medida Provisória n° 87, de 2002
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da

atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o
§ 3.2. do art. 167 da Constituição, adota a seguinte Me
dida Provisória, com força de lei:

Art. 1.2. Fica aberto crédito extraordinário no valor
de R$780.039.000,00 (setecentos e oitenta milhões,
trinta e nove mil reais), em favor do Ministério dos
Transportes, para atender à programação constante
do Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2.2. Os recursos necessários à execução do
disposto no art. lI' decorrerão de:

I - excesso de arrecadação de receita vinculada
do Tesouro Nacional, no que se refere à Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico incidente so
bre a importação e a comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível (CIDE), no valor de R$
140.600.000,00 (cento e quarenta milhões, seiscen
tos mil reais); e

11 - anulação parcial de dotações orçamentárias
no montante de R$ 639.439.000,00 (seiscentos e trin
ta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil re
ais), conforme indicado no Anexo 11 desta Medida
Provisória.

Art. 3.2. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
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ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT

~NEXOI ICREDITO EXTRAORDINARIO

,.

TRABALHO AEClJASOS DE TODAS AS FONTES - A$ 1.lPROGRAMA DE
SUPLEMENTACAO) ~O

I
i

...... ,

E G R 'M , F

FUNC. PROGRAMAT PROGRAMAlACAO/SUBTIT S N P P U T ~ALOR

ICA ULO/PAODUTO 1
F D D E ,

~224 DESCENTRALIZACAO DE RODOVIAS t780.039.000
FEDERAIS

OPERACOES ESPECIAIS

1

"
!
;

26782 02240428 RECURSOS EM ' 780.039.0
DECORRENCIA DA ~O
rrRANSFERENCIA PARCIAL

, DE DOMINIO DA MALHA
RODOVIARIA FEDERAL ,

I

PARA OS ESTADOS E O
,

DISTRITO FEDERAL (MP N!l :
. 182, DE 2002)

?6782 p224 0428 RECURSOS EM 780.039.0
, bOO1 DECORRENCIA DA 00

TRANSFERENCIA
"

PARCIAL DE I

DOMINIO DA MALHA
, RODOVIARIA

FEDERAL PARA OS
ESTADOS E O
DISTRITO FEDERAL
(MP NII 82, DE 2(02)

, - NACIONAL

F P P , PO ~ 111 780.039,0
()Q
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, "

ITOTAL - FISCAL 1780.039.000

iTOTAL - P
, SEGURIDADE

ITOTAL - GERAL 1780.039.000

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE' 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANEXO 11 ICREDITO EXTRAOBDINARIO"

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1.
CANCELAMENTO) po

..

i
Ej G R M I F

FUNC. PROGRAMAT PROGRAMAlACAO/SUBTIT S, N P O U T VALOR
ICA luLO/PRODUTO

I

F' D D E
,

0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE 21.630.900
PASSAGEIROS

.

ATIVIDADES

26783 02222843 MANUTENCAO E 193.200
[OPERACAO DOS

; iSlSTEMAS DE
~RANSPORTE
FERROVIARIO DE:
PASSAGEIROS

126783 p222 2843 MANUTENCAO E 193.200
p031 OPERACAO DOS

SISTEMAS DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO DE
PASSAGEIROS NO
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".

ESTADO DE MINAS
!

~ERAIS

I F f3 P 90 P 111 193.200

PROJETOS

~6 783 02225753 IMPLANTACAO DO ~1.437.70

~ISTEMA DE TRENS P
URBANOS DE BELO
HORIZONTE - MG

~6 783 P222 5753 IMPLANTACAO DO 7.193.300
b001 SISTEMA DE TRENS

URBANOS DE BELO
HORIZONTE - MG -
DA LINHA 1 DO
METRO - TRECHO
Isão GABRIEL - VIA
NORTE

I F 4 p ~O 1 111 7.193.300

26783 0222 5753; IMPLANTACAO DO 14.244.40
0003 SISTEMA DE TRENS : O

URBANOS DE BELO
HORIZONTE - MG -
[TRECHO CALAFATE

,- I-BARREIRO

F ~ ,p 90 O 111, 14.244.40
I Ip

ITOTAl- FISCAL 121.630.90()

!TOTAL - O
~EGURIDADE

'"

ITOTAL - GERAL 121.630.900

ORGAO ; 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT

IANEXO 11 !CREDITO EXTRAORDINARIO

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,
C!,NCELAMENTO) 00
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.. ..

I

E ·G R ,M I F

FUNC. PROGRAMAT PROGRAMAlACAO/SUBTIT S N P ~ U rr !VALOR
ICA ULO/PRODUTO

F O O E

0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ~9.104.6oo

FEDERAL

IATIVIDADES

126782 : ~2202834 RESTAURACAO DE 9.471.100
RODOVIAS FEDERAIS

I g6782 p220 2834 RESTAURACAO DE 500
0020 RODOVIAS

I I=EDERAIS - BR-
494fMG -
RESTAURACAO DO
TRECHO ENTR. BR-
262 - ENTR. MG-OSO .

I F, 4 P 90 O : 111 500

~6 782 0220 2834 RESTAURACAO DE 9,470.600
.0031 RODOVIAS
I r:'EDERAIS - NO

: ESTADO DE MINAS
GERAIS

I F 4 .P 90 O 111 9.470.600

126782 ~220 2841 CONSERVACAO ~.633.500 .
PREVENTIVA, ROTINEIRA
E EMERGENCIAL DE ;

RODOVIAS

~6 782 ~220 2841 CONSERVACAO ' 19·633.500
p031 PREVENTIVA,

ROTINEIRA E . I

EMERGENCIAL DE
RODOVIAS - NO
ESTADO DE MINAS
k3ERAIS

I F 4 P 90 O 111 9:633.500
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0226 SERVICOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 12.500
DE CARGA

"O"

PROJETOS ,

26 783 02265347 DESATIVACAO DE RAMAIS 12.500
FERROVIARIOS NOS
PERIMETROS URBANOS

26783 0226 5347 DESATIVACAO DE 12.500
0006 RAMAIS ,

FERROVIARIOS I

NOS PERIMETROS
URBANOS -
DESATIVACAO DE
RAMAIS ,

~ERROVIARIOS ,
NOS PERIMETROS
URBANOS NO
ESTADO DE MINAS
IGERAIS.

•• !'t P 140 P 111 12.500

10229 CORREDOR São FRANCISCO 13·680.000

PROJETOS
,

126783 "[0229 5697 , CONSTRUCAO DE 1.775.000
!cONTORNOS i

FERROVIARIOS NO I
~ORREDOR São
FRANCISCO

,

267B3 0229 5697 CONSTRUCAO DE 1.775.000
~004 , CONTORNOS ,

FERROVIARIOS NO
CORREDOR São
F=RANCISCO - EM
MONTES CLAROS -' ,
MG

I F 14 P 40 P , 111 1.775.000 .

126782 ' ~229 5703 CONSTRUCAO DE 1.100.000
TRECHOS RODOVIARIOS

,

NO CORREDOR São
FRANCISCO
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. 126782 P229 5703 ~ONSTRUCAO DE 1700.000
10103 rrRECHOS

RODOVIARIOS NO
!cORREDOR São
I:RANCISCO - BR-
1367/MG - MINAS
NOVAS - VIRGEM
DA LAPA

I fi: ~ P [30 P 111 f700.000

126782 K>229 5703 ICONSTRUCAO DE 1400.000
10105 rrRECHOS

RODOVIARIOS NO
tORREDOR São

, FRANCISCO - BR-
135/BA - DIVISA
PIIBA - DIVISA
BAlMG

I F :4 P ~o P 111 1400.000

126782 i02295712 !CONSTRUCAO DE ANEIS 1a00.000
RODOVIARIOS NO
ICORREDOR São

, I

FRANCISCO ..

f26782 P229 5712 \CONSTRUCAO DE Isoo.ooo
10101 IANEIS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR São
FRANCISCO - BR-
135/MG - EM
MONTES CLAROS

I F ~ ,P 90 O 111 1300.000

"

~6782 . ~295841 ~DEQUACAO DE 5.000
,TRECHOS RODOVIARIOS , :

NO CORREDOR São
. FRANCISCO

126782 10229 5841 IADEOUACAO DE -15.000
10004 trRECHOS

IRODOVIARIOS NO I

!cORREDOR São
I IJ:RANCISCO - BR-

135/MG -
IADEOUACAO DO
[fRECHO 408 - 410

I .... 4 P ijo lo 111 15·000

10230 CORREDOR LESTE 152.389.500

PROJETOS
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26 782 02301285 ADEQUACAO DE i 1.000.000
CONTORNOS
ROOOVIARIOS NO
~ORREDORLESTE

126782 0230 1285 ADEQUACAO DE 1.000.000
, 0101 : CONTORNOS i

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE

BR-040/MG - EM
SANTOS DUMONT

I F 4 P 90 O 111 1.000.000

~6783 ~305637 ICONSTRUCAO DE ~.SOD.OOO
!CONTORNOS
FERROVIARIOS NO
!cORREDOR LESTE

26763 0230 5637 CONSTRUCAO DE ~.500.000
0101 CONTORNOS

. FERROVIARIOS NO

i
CORREDOR LESTE
- EM CAMPO BELO !

-MG

I F ~ p !'tO O 111 12·500.000

126782 102305704 ~ONSTRUCAO DE 15.512.50
TRECHOS RODOVIARIOS , O
NO CORREDOR LESTE

,

126762 ~230 5704' ~ONSTRUCAO DE 10.000
p004 IrRECHOS i

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- BR-265/MG -
CONSTRUCAO DO

. trRECHO ALTO RIO
DOCE - DESTERRO
DO MELO i

I F ' 4 P 190 O 111 10.000

126762 0230 5704 rCONSTRUCAO DE 2.012.500
P006 IrRECHOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
r- BR-352/MG -
~ONSTRUCAO DO
IrRECHO PATOS DE
MINAS - DIVISA.
MG/GO

I F .4 P 90 K> 111 12·012.500

26782 0230 5704 CONSTRUCAO DE 1.100.000
10007 TRECHOS ,



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10699

RODOVIARIOS NO
!cORREDOR LESTE
... BR-474/MG -
~IMORES - ~

CARATINGA

I F 14 P 30 lo 111 1.100.000

126782 10230 5704: [cONSTRUCAO DE 10.000
10012 rrRECHOS

RODOVIARIOS NO
IcORREDOR LESTE
I- BR-482/MG -
!cONSTRUCAO DO

,

IrRECHO PIRANGA-
PORTO FIRME -
ARAPONGA -
FERVEDOURO

I F 14 p ~O O 111 10.000

~6 782 0230 5704 ~ONSTRUCAO DE 15.000
0014 ifRECHOS

~ODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- BR-259/MG -
1c0NSTRUCAO DO

,
I

IT"RECHO DIVISA i ,
ES/MG -

i ENTRONCAMENTO
BR-040

I ~. 4 P 90 ti 111 15.000

26782 10230 5704 CONSTRUCAO DE 150.000
10026 IrRECHOS

RODOVIARIOS NO
!CORREDOR LESTE
... BR-146/MG -
PATOS DE MINAS -
~RAXA - DIVISA
MG/SP

I F 14 P 190 b 111 150.000

12-67B2 ~230 5704 ~ONSTRUCAO DE a.125.000
10033 IT"RECHOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE

, I- BR-3421ES -
ENTRONCAMENTO

:
lBR-101/ES - NOVA
IvENECIA -
ECOPORANGA -
DIVISA ES/MG

F ~- P 30 O- 1" 9.000.000

F ~ P :K) ~ 111 '725.000

126782 10230 5704 . [cONSTRUCAO DE ~.500.000

b105 !TRECHOS
RODOVIARIOS NO
1c0RREDOR LESTE
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f- BR-251/MG -
ENTRONCAMENTO
MG-181
(BOQUEIRAO) -
ENTRONCAMENTO i

MG-188
CANGALHAS) i

I IF ~ P 90 O 111 :'.500.000

26782 02305721 ~ONSTRUCAO DE 1410.000
!ACESSOS RODOVIARIOS
NO CORREDOR LESTE

126782 . 0230 5721' ~ONSTRUCAO DE 10.000
0004 ACESSOS

i
RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- BR-120/MG -
CONSTRUCAO DE
ACESSO AO
DISTRITO
INDUSTRIAL DE
!cATAGUASES i

I F ·4 P 90 P 111 10.000

126782 p230 5721 ~ONSTRUCAO DE ~O.OOO

0006 ~CESSOS ,
RODOVIARIOS NO
~ORREDOR LESTE

,

r- BR-365/MG _.
~ONSTRUCAO DE
~CESSO A
PATROCINIO

,

I F ' 14 p 90 O 111 50.000

126782 0230 5721 CONSTRUCAO DE .350.000
0101 ACESSOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- BR-135/MG - EM

i CURVELO i

• F 4 ,p ~O P 111 ~50.000

~6 782 0230 5725 ADEQUACAO DE , 19.805.00
TRECHOS RODOVIARIOS ~
NO COR~EDOR LESTE

126782 0230 5725 ADEQUACAO DE 10.000.00
0003 TRECHOS P

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE ,
f- BR-OSO/MG - i

DIVISA GO/MG -
DIVISA MG/SP

o·

I:: 4 ,P 190 P 111 10.000.00
P



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10701

?6782 p230 5725 ~DEaUACAO DE 5.000
P004 TRECHOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE- BR-040/MG -
ADEQUACAO DO
TRECHO TREVO DE
SETE LAGOAS -
TREVO DE
CURVELO

• ~ 4 P 90 P 111 5.000

~6782 0230 5725 ADEQUACAO DE 3.500.000
0015 TRECHOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE.
- BR-153/MG -
DIVISA GO/MG -
ENTRONCAMENTO
BR·365 (TREVO)

I J= 14 p 00 O 111 3.500.000

26782 0230 5725 IADEOUACAO DE' 3.500.000
0101 trRECHOS

!

RODOVIARIOS NO !

CORREDOR LESTE
- BR-3811MG -
ANTONIO DIAS -
NOVA ERA

I F 4 P ~ O 111 3.500.000

26782 0230 5725 IADEOUACAO DE 2.800.000
p109 IrRECHOS

RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
c- BR-3811MG -
ENTRONCAMENTO, MG-435 -
ENTRONCAMENTO
IBR-2621MG

I .F 14 P ~ P 111 2.800.000

26782 P2305731 !ADEQUACAO DE ANEIS 12·915.000
RODOVIARIOS NO
:CORREDOR LESTE.

26782 p230 5731 IADEOUACAO DE ~.900.000

p001 ANEIS
RODOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- BR-381/MG - EM
BELO HORIZONTE

! I. F, 4 P ~ ~ 111 ~.900.000

26782 0230 5731' IADEOUACAO DE 15.000
k>o04 fA,NEIS

~ODOVIARIOS NO
. ~ORREDOR LESTE
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f- BR-265/MG -,
[ADEQUACAO DO
[ANEL RODOVIARIO
DE BARBACENA

I F ~ P 90 I O 111 15.000

26782 ()2305742 , DUPLlCACAO DE 10.092.00
TRECHOS RODOVIARIOS

,
~

NO CORREDOR LESTE
,. ,_. ......... -. _o".

:>6782 0230 5742' DUPLlCACAO DE 10.092.00
0001 TRECHOS P

ROOOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
I- BR-381/MG -

I DIVISA SP/MG -
IC "

~E!-DHORIZONTE

F 4 P O ~ 111 .692.000

F 4 P O ~ 111 >.400.000

26782 ~230 5789 ~ONSTRUCAO DE 130.000
~ONTORNOS
RODOVIARIOS NO
CORREDOR lESTE ,

~6 782 p230 5789 CONSTRUCAO DE 100.000
p004 ~ONTORNOS

ROOOVIARIOS NO
CORREDOR LESTE
- NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

I F f4 P 90 O 111 100.000

~6 782 p230 5789 ~ONSTRUCAO DE : 25.000
p008 ~ONTORNOS

RODQVIARIOS NO
CORREDOR LESTE !

- BR-265/MG -
CONSTRUCAO DE
CONTORNO EM USA - '.'

I F f4 p 90 O 111 25.000

~6 782 p230 5789 CONSTRUCAO DE 5.000
b012 CONTORNOS

ROOOVIARIOS NO
pORREDOR LESTE
I- BR-262/MG -
~ONSTRUCAO DO
PONTORNO DE
MANHUACU

I F 4 P 190 b 111 15·000

~6782 02305796 CONSTRUCAO DE PONTES . ~2.500
NO CORREDOR LESTE ,
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. . ..
"'

126782 ~230 5796 ICONSTRUCAO DE 12.500
p002 PONTES NO

CORREDOR LESTE
- BR-352JMG - EM
COROMANDEL
(SOBRE O RIO
PARANAIBN

I F 4 P ~ O 111 12.500

26782 ~2305835 iADEauAcAO DE 12.500
rt"RAVESSIAS URBANAS
lHo CORREDOR LESTE

26782 KJ230 5835 iADEOUACAO DE 12.500
! P004 rrRAVESSIAS

URBANAS NO
~RREDOR LESTE
~ BR-365/354IMG -
ADEOUACAO DE
ifRAVESSIAS
URBANAS EM

! PATOS DE MINAS

I F ~ P 190 ~ 111 12.500

10231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO 13.141.000

PROJETOS

126 782 102315705 ~ONSTRUCAO DE 1400.000
IrRECHOS RODOVIARIOS
NO CORREDOR
TRANSMETROPOLITANO

26782 P231 5705 ICONSTRUCAO DE I 1400.000
p103 trRECHOS

RODOVIARIOS NO
ICORREDOR
trRANSMETROPOLlT
!ANO - BR-3641MG -
ENTRONCAMENTO
iBR-153 -
iENTRONCAMENTO
IBR-365

I F 4 PI90 O 111 1400.000

26 782 102315716 , ICONSTRUCAO DE PONTES 1.186.000
'~O CORREDOR
\~RANSMETROPOUTANO

26782 P231 5716 ICONSTRUCAO DE ; 1.186.000
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0001 !PONTES NO
pORAEDOR
~RANSMETROPOllT
!ANO - BR-497/MG -
~OBRE O RIO
IPAAANAIBA EM
IPORTO
IALENCASTRO

I F 14 P ~O P 111 1.186.000

126782 02315726 ~DEQUACAO DE ~.550.oo0

trRECHOS RODOVIARIOS
NO CORREDOR
~RANSMETROPOUTANO

I?6782 ~231 5726 ~DEQUACAO DE 1.550.000
10001 I rrRECHOS

flODOVIARIOS NO
PORREDOA
~RANSMETROPOLlT
ANO - BR-1531SP -
IDIVISA SP/MG -
PIVISA SP/PR

I F 14 P ~o ~) 111 1.550.000,

12& 782 102315778 ~ONSTRUCAO DE 15·000
iACESSOS RODOVIARIOS
'~O CORREDOR
trRANSMETROPLITANO .

126782 . P231 5778 ICONSTRUCAO DE 15·000
POO2 !ACESSOS

IRODOVIARIOS NO
!cORREDOR
rrRANSMETROPLlTA
NO - BR-452/MG -

.!cONSTRUCAO/PAVI ,

MENTACAO DO
ACESSO A

. BRILHANTE ENTRE
O KM 34/35 EM
~UPACIGUARA

• F 14 p [90 ° 111 p.OOO.

0234 MANUTENCAO DE RODOVIAS EM REGIME DE 1.592.000
GESTAO TERCEIRlZADA .

ATIVIDADES

126782 ~344399 SERVICO DE 1.592.000

-------_.,----_...
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IMANUTENCAO
rrERCEIRIZADA DE
RODOVIAS

~6782 b234 439~ !SERVICO DE 1.592.000
·0031 ""ANUTENCAO

[rERCEIRIZADA DE
RODOVIAS - NO
ESTADO DE MINAS,
IGERAIS

I F 4 p
~ 1 111 1.592.000

0663 SEGURANCA NAS RODOVIAS FEDERAIS .10.003.100

PROJETOS

126782 iOO635394 ~LlMINACAO DE PONTOS ! 10.003.10
CRITICaS o

~6782 P663 5394 ElIMINACAO DE 10.000
p004 PONTOS CRITICaS

,... BR-120/MG -
~UMINACAO DE
PONTO CRITICO NA
INTERCESSAOJACE
pSO A COIMBRA

• F 4 IP 90 o 111 10.000

~6 782 0663 5394 ~l/MINACAO DE 9.993.100
b031 PONTOS CRITICOS !

r- NO ESTADO DE
MINAS GERAIS

• F l4 p ~ P 111 9.993.100

8035 INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES It5.885.400

IPROJETOS

126782 180355850 IADEQUACAO DE 12.709.00
!RODOVIAS FEDERAIS o

126782 . 18035 5850 IADEQUACAO DE 12.709.00
POO4 RODOVIAS o

IFEDERAIS - NO
ESTADO DE MINAS
IGERAIS
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...

IF 4 P 90 P 111 12.709.00
O

,

~6782 180355852 CONSTRUCAO DE 13·176.400
RODOVIAS FEDERAIS

~6 762 6035 5852 ICONSTRUCAO DE 13.176.400
0002 RODOVIAS

FEDERAIS -
~ONSTRUCAO E
PAVIMENTACAO DE
RODOVIAS
FEDERAIS NO
ESTADO DE MINAS
~ERAIS

• IJ: 4 P 90 P 111 3.176.400

FaTAL - FISCAL 1105.808.100

, [TOTAL -~
~EGURIDADE

FaTAL --: GERAL 11 05.~08.1 00

ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE: 71101- RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO 11 !CREDITO EXTRAORDINARIO

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,
CANCELAMENTO) po

I I
ElO R IM I r-

FUNC. PROGRAMAT PROGRAMNACAO/SUBTlT IS N P o U T VALOR
ICA ULO/PRODUTO ..

F D P E

0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA 106.200.000
INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES)
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OPERACOES ESPECIAIS

~8843 peOS 0261 DIVIDA INTERNA 106.200.0'
DECORRENTE DA CONTA ~ I

PETROLEO, DERIVADOS E
ALCOOL (MP NII 2.103, DE
2001)

~8843 p90S 0261 DIVIDA INTERNA 106.200.0
0001 DECORRENTE DA 00

CONTA PETROLEO,,
DERIVADOS E
ALCOOL (MP NR
2.103, DE 2001) -
NACIONAL

F 6 r- 190 ~ 111 106.200.0
00

,

0909 OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS 188.000.000
ENCARGOS ESPECIAIS

bPERACOES ESPECIAIS

. ~8 846 109090459 PAGAMENTO DE [88.000.00
, SUBSIDIOS A PRECOS OU ~

. TRANSPORTE DE ALCOOL
COMBUSTIVEL, GAS
NATURAL E SEUS
PERIVADOS E DERIVADOS

, DO PETROLEO

~8846 P909 0459 PAGAMENTO DE ~B.OOO.OO
. pOO2 SUBSIDIOS A ~

PRECOS OU
TRANSPORTE DE
ALCOOL
COMBUSTIVEL, GAS
NATURAL E SEUS
DERIVADOS E
DERIVADOS DO
PETROLEO -
NACIONAL

F P p 90 P 111 ~8.000.00

~

5005 DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 317.800.000
SUCROALCOOLEIRA
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- 000

"
bPEAACOES ESPECI~IS -

0 20 &05 50050314 FINANCIAMENTO A ~17.800.0 .
, ESTOCAGEM DE ALCOOL ~

: COMBUSTIVEL (LEI NO
10.453, DE 2002)

20605 5005 0314 FINANCIAMENTO A ~17.800.0
0001 ESTOCAGEM DE ~O

ALCOOL
COMBUSTIVEL (LEI
NO 10.453, DE 2002)

; - NACIONAL

! f.f r 90 p 111 t317.800.0
~O :

ITOTAL - FISCAL 1512.000.000

".

&~TAL - P
EGURIDADE

ITOTAL - GERAL 1512.000.000
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte reda
ção final da medida provisória n° 87-A de 2002

Abre crédito extraordinário no valor de
R$780.039.000,00, em favor do Ministério dos Trans
portes, para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário no valor

de R$780.039.000,00 (setecentos e oitenta milhões,
trinta e nove mil reais), em favor do Ministério dos
Transportes, para atender à programação constante
do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1° decorrerão de:

I - excesso de arrecadação de receita vinculada
do Tesouro Nacional, no que se refere à Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico incidente so
bre a importação e a comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível (CIDE), no valor de
R$140.600.000,00 (cento e quarenta milhões, seis
centos mil reais); e

11 - anulação parcial de dotações orçamentárias
no montante de R$ 639.439.000,00 (seiscentos e trin
ta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil re
ais), conforme indicado no Anexo 11 desta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 27 de março de 2003. - Mus
sa Demes - Relator

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, depois da agonia de me
ses e até anos de prisão, tortura física e psicológica e
até exílio em outros países, os anistiados políticos co
meçam a receber do Governo Federal, através do Mi-

nistério da Justiça, a reparação econômica de caráter
indenizatório a que faziam direito, desde a aprovação
da Lei n° 10.559, de 2002 - que regulamenta o art. 8°
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
-, também chamada de Lei dos Anistiados.

O pagamento começou a ser feito de forma pau
latina, favorecendo apenas alguns dos beneficiários
da referida lei, entre eles figuras de peso como o
ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT)
José Dirceu e o ex-Ministro Aloysio Nunes Ferreira,
do PSDB. No entanto, agora, desejando recuperar o
tempo perdido, o Governo Federal concedeu de uma
só vez 79 indenizações a anistiados políticos, no total
de 21,5 milhões de reais. Entre os contemplados es
tão 48 ex-militares, ex-ocupantes de cargos públicos
e até mesmo empregados do setor privado. Boa parte
das indenizações, que foram estipuladas na gestão
anterior da Comissão de Anistia, passa dos 400 mil
reais.

As prisões arbitrárias, as torturas e os desman
dos atingiam todos aqueles que fizessem alguma ati
vidade "suspeita". Depois de 1964, ano do golpe de
Estado promovido pelos militares contra o Governo
João Goulart, muitas pessoas com envolvimento em
sindicatos e partidos políticos tiveram atingida sua li
berdade e amargaram tempos nas prisões. Da mes
ma forma, intelectuais, artistas profissionais liberais e
estudantes também sofriam com a ditadura militar.

Um advogado que passou por esse constrangi
mento narra como eram realizadas algumas daquelas
atrocidades:

"Estava articulando, com um grupo de
amigos, a fundação de uma escola de ensi
no gratuito no Município. Era uma campa
nha para a gratuidade escolar, em cima das
reformas de base propostas por João Gou
lart. Mas o recém-formado governo militar
não gostou da idéia. Fomos presos e trans
feridos de Itajaí para Florianópolis. Na Ilha,
sofremos tortura psicológica. Era um maca
bro fuzilamento com pólvora seca. A técnica
era levar grupos de oito presos até alguma
ilha próxima à Capital, todos com capuzes
pretos e braços amarrados. Éramos fuzila
dos, mas, antes, um de nós era retirado do
grupo e no seu lugar colocado um soldado
que, depois, se fingia de morto com os tiros
de festim. Esse soldado era arrastado pelos
outros companheiros, gerando um clima de
pânico entre os presos".
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Devemos, enfim, aplaudir a decisão do Governo
Federal, que está, agora, após longos anos, come
çando a honrar um compromisso anteriormente assu
mido e procura, ao menos um pouco, mitigar as amar
gas lembranças que foram deixadas pelos sombrios
tempos do militarismo.

Muito obrigado.

A SRA. ORA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Ex" a palavra.

A SRA. ORA. CLAIR (PT - PRo Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que
ria aproveitar este momento para comunicar às Sras.
e aos Srs. Deputados, aos trabalhadores, advogados
e ju ízes do trabalho e à população em geral que enca
minhei projeto na última terça-feira que altera a Lei n°
9.958, de 12 de janeiro de 2000, que instituiu as Co
missões de Conciliação Prévia. Com esse projeto vi
samos aprimorar o seu conteúdo e coibir os proble
mas verificados nas Comissões de Conciliação.

A proposição foi objeto de discussão com vários
segmentos da sociedade, como membros da ABRAT
(Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas),
ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho), TST (Tribunal Superior do
Trabalho), diversos sindicatos. Entre outros aspectos,
torna explícito que é facultativo submeter a demanda
à Comissão de Conciliação, a fim de que não restem
dúvidas de que não e condição de ação ou pressu
posto processual de reclamação trabalhista.

Também fica consignado que é vedada a co
brança de qualquer taxa relacionada à atividade das
Comissões. A lei vigente não autorizava nenhum tipo
de cobrança, todavia não proibia. Algumas Comis
sões começaram a cobrar taxas, impondo às partes
um ônus não autorizado legalmente.

A principal alteração, no entanto, está relaciona
da à eficácia liberatória geral atribuída ao termo de
conciliação. A forma posta na lei em vigência gerou
inúmeros prejuízos aos trabalhadores, pois, ao cele
brar acordo sobre um determinado valor, sem discri
minação de verbas, davam quitação geral de seus di
reitos, sem poder nada mais reclamar, dando a conci
liação um alcance maior do que o pretendido no acor
do celebrado. Assim, estabelecemos na proposição
apresentada que o termo de conciliação não tem efi
cácia liberatória geral, devendo ser discriminadas as
janelas e os períodos sobre os quais incide o acordo
celebrado.

o projeto também prevê a presença obrigatória
do advogado no procedimento de conciliação e a res
ponsabilização das Comissões pelos danos que por
ventura possam causar aos acordantes.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a humanidade está assistindo, per
plexa, a mais um ato de violência absurda, desmedi
da, demonstrativo de ganância e avidez de poder, que
está ceifando vidas e varrendo, de forma inequívoca,
o conceito cristão de amor e respeito ao próximo.

É uma guerra que se desenvolve a milhares de
quilômetros do nosso Brasil, mas nem por isso deixa
de afetar a tranqüilidade e a vida do povo brasileiro e
do próprio País. Mas tão nefanda e desgraçada quan
to essa guerra que se desenvolve a distancia é a
guerra interna que ceifa vidas, destrói lares, mancha
de sangue nosso País.

Falamos da execranda guerra do tráfico de dro
gas, do crime organizado, da máfia de bandidos que
não tem o mínimo respeito para com as mulheres,
idosos e crianças, matando a esmo os que passam à
sua frente.

Os meios de comunicação oferecem ao público,
a cada minuto, as imagens dolorosas de mortos por
assassinatos, mulheres estupradas, crianças em pâ
nico, chefes de família deixando luto e desabrigo para
seus dependentes. Mãos sujas de sangue, mãos que
matam, mãos que aleijam, bandidos à solta pela im
punidade reinante, eis o quadro de desespero da fa
mília brasileira. Não se pode mais sair depois que es
curece, nem mesmo durante o dia. Os bandidos ficam
soltos e a população, trancafiada. Quem se arrisca a ir
à escola à noite, ou ao trabalho, ou a um hospital que
seja, sabe que está correndo o risco de não voltar
para casa.

E o pior, senhores, é que agora essa máfia per
versa resolve sujar as mãos matando os que sobre
eles têm autoridade. A morte de dois magistrados
nesses dias exige não só punição severa, o que é
pouco, mas medidas enérgicas do Governo afrontado
em sua autoridade.

Onde está o respeito pelas leis? Onde está a pu
nição? Mandar um bandido prestar serviços de cunho
social, o que em princípio poderia ser uma solução
para sua recuperação, é uma ameaça aos circunstan
tes e falta de respeito para com a dor das vítimas.
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Mãos sujas, sujas de sangue, de sangue do
operário, do pai de família, da criança, do estudante,
do idoso, mãos que matam exigem autoridade. O
povo brasileiro está ofendido, humilhado, sofrido ante
o espetáculo de violência a que se vê submetido.

Temos de dar um basta agora, antes que o cri
me e a crueldade transformem nosso País num ponto
de concentração mundial de desmandos.

Haja mãos limpas, limpas como as do nosso
povo, que clama por justiça. Justiça não é apenas
manter um bandido importante - sim, há bandidos im
portantes - atrás das grades, de onde, aliás, continu
am comandando seus negócios criminosos. Precisa
mos de mãos limpas que se ergam distribuindo justiça
aos sofridos, às vitimas desses desgraçados.

A autoridade institucional brasileira não pode
continuar sendo afrontada. É um acinte ao próprio
Governo. O povo precisa que o direito constitucional
de ir e vir possa ser exercido sem pânico, sem medo.
Os malfeitores, facínoras, bandoleiros, seqüestrado
res, assassinos, traficantes e todos os mais perten
centes a essa corja de maus elementos têm de rece
ber punição à altura dos crimes cometidos.

Basta de legislação benevolente, não temida
por sua leveza. Precisa ser devolvida ao povo a tran
qüilidade a que tem direito, a confiança nas autorida
des constituídas, a certeza de sair para o trabalho e
voltar em paz para casa. Levantamos um clamor por
mãos realmente limpas em condições de conduzir a
Nação a um porto seguro.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
faço um veemente apelo ao nosso grande Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que
apresente à Nação brasileira, em rede nacional de rá
dio e televisão, soluções imediatas. Estamos vendo,
na guerra, dezenas de pessoas morrendo todo dia.
No Brasil, isso acontece o ano todo. Vamos mudar o
quadro da violência no Brasil com um trabalho interli
gado, dele participando o Presidente da República,
esta Casa e o Poder Judiciário.

Solicito, Sr. Presidente, por fim, que seja este
pronunciamento divulgado pelos meios de comunica
ção da Casa e pelo programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, quero parabenizá-lo, pois hoje de manhã, em mo-

mento tão importante, esta Casa, num gesto brilhan
te, homenageou a Campanha da Fraternidade em de
fesa do idoso.

Em segundo lugar, saúdo o Presidente Lula,
que esteve na nossa região, na fábrica da Volkswa
gen, na segunda-feira desta semana. Lá encontrou
um problema que relatei em carta que entreguei a
S.Exa pessoalmente.

Os moradores de São Bernardo estão apreensi
vos.Como V. Exa sabe, Sr. Presidente, 53% da nossa
cidade é formada por área de manancial. Há impor
tante projeto da construção de um rodoanel, em que
pese verificarmos o aspecto ambiental. Por razões
que não conhecemos, a Prefeitura da cidade está atu
ando para que se mude o trajeto do rodoanel. Vai pas
sar exatamente por cima de grandes comunidades 
do Areião, da Vila Sabesp, da Vila dos Estudantes, da
Vila Juçara -, formadas por imigrantes do Nordeste,
do interior de São Paulo, que vão em busca de empre
gos, mas estão excluídos.

É fundamental que haja maior definição. Vamos
apurar isso devidamente.

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico a
V. Exa e aos demais pares que eu e o Deputado Dr.
Rosinha protocolamos hoje, nesta Casa, requerimen
to para abertura de Comissão Parlamentar de Inqué
rito com a finalidade de investigar denúncias de tráfi
co de influência e venda de sentenças nos Tribunais
Superiores do País. Ela se fundamenta na investiga
ção que esta Casa fez no caso Pinheiro Landim e nas
denúncias já publicadas pela revista Época e pelo jor
nal Folha de S.Paulo.

Esclareço, Sr. Presidente, que a CPI não quer
voltar-se contra o Judiciário, ao contrário, é uma ho
menagem àqueles juízes que têm perdido suas vidas
na luta contra o crime. Dirige-se, sim, àqueles outros
que se têm aliado ao crime organizado em nosso
País.

Portanto, minha homenagem, neste momento,
aos juízes que tombaram mortos. A luta maior contra
o crime organizado passa pela moralização do Poder
Judiciário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item

2.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 86, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 86, de 2002, que altera
dispositivos da Lei n° 8.745, de 9 de de
zembro de 1993, e da Lei nO 10.470, de 25
de junho de 2002, cria cargos efetivos,
cargos comissionados e gratificações no
âmbito da Administração Pública Federal
e dá outras providências. Pendente de
parecer da Comissão Mista do Congres
so Nacional.

Prazo na Comissão Mista: 28-2-03
Prazo na Câmara: 14-3-03
Sobresta a Pauta em : 1-4-03 (46° Dia)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra, para oferecer parecer à Medida
Provisória N° 86/02, em substituição à Comissão Mis
ta do Congresso Nacional, à Sra. Deputada Ann Pon
tes, do PMDB do Pará.

A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA. Para emitir
parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
parecer é pela constitucionalidade da matéria, e já
está pronto, à disposição da Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - E
quanto ao mérito, nobre Deputada Ann Pontes, o pa
recer também já está pronto?

A SRA. ANN PONTES - Segundo entendemos,
a medida provisória em análise requer alguns aprimo
ramentos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está certo. Também é favorável ao mérito.

Permito-me sugerir a V. Exa que provoque na
terça-feira, por volta das 11 h, reunião com os Líderes
e Parlamentares que tenham sugestões a apresentar
relativas ao parecer, para que V. Exa eventualmente
possa reformulá-Io.

O parecer já está à disposição dos Srs. Parla
mentares' e qualquer um poderá solicitar cópia.

A SRA. ANN PONTES - Pois não, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Fica, portanto, adiada a discussão da Medida Provi
sória n° 86/02.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a medida

provisória contempla a criação de cargos na CVM e
nas agências. Quero registrar a preocupação do PFL
no que diz respeito às agências, em especial.

Está havendo um desmonte das nossas agênci
as reguladoras. Vou dar um exemplo. A ANEEL tem
orçamento de 200 milhões de reais, dos quais 40 mi
lhões já foram para a reserva de contingência. Dos
160 milhões restantes, 60% estão contingenciados
pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento.

O PFL será favorável a essa medida provisória
principalmente no que diz respeito às agências. O Go
verno precisa dar atenção especial a essas contrata
ções e ao orçamento, porque sem ele as agências
não têm condições de fiscalizar.

É essa a posição do nosso partido, Sr. Presiden-
te.

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 - SE Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
um requerimento de urgência, assinado por todos os
Líderes, para a votação do Projeto de Lei n° 6.239, de
2002, que estabelece multa em operações de impor
tação que envolvem tanto a Marinha como o Exército
Brasileiro. Há acordo para votarmos hoje esse reque
rimento, pois muitos órgãos públicos estão sendo pre
judicados pela demora na apreciação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
parecer da Deputada Ann Pontes está à disposição
de todos. Na terça-feira a Deputada ouvirá as suges
tões.

A SRA. ANN PONTES - Concordo, Sr. Presi
dente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, nós também entendemos que é rele
vante a matéria objeto do requerimento de urgência a
que acaba de se referir o Deputado Professor Luizi
nho. A Marinha brasileira, que se vem mantendo com
muita dificuldade orçamentária - como de resto as
demais Forças -, teria, com a posse dos recursos pro
venientes dessas multas, um adicional de receita cer
tamente bastante útil. Concordamos com a propositu
ra do Líder do Governo.

._----------_._.__.__._----_...



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. PASTOR REINALDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, na semana de 1° a 4 de
abril do corrente ano, na cidade de Camboriú, Santa
Catarina, acontecerá a 52a Convenção Nacional de
Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, sen
do esperado para esse evento cerca de 5 mil pastores
e obreiros quadrangulares de todo o Brasil.

A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu em
1922, em Los Angeles, Estados Unidos, através do
trabalho missionário de sua fundadora, a amada irmã
Aimme Semple Mcpherson. Chegou ao Brasil em
1951 através do Pastor Harold Willians e de sua espo
sa, Mary Willians, que em 15 de novembro daquele
ano, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de
São Paulo, fundaram a primeira Igreja no Brasil.

Hoje, com templos em todos os Estados da Fe
deração, a Igreja do Evangelho Quadrangular, com
aproximadamente 3 milhões de membros, nas mais
de 15 mil igrejas e congregações, conta com mais de
22 mil pastores e obreiros, sendo que 40% destes são
mulheres.

Tem como doutrinas fundamentais Jesus Cristo
Salva, Jesus Cristo Cura, Jesus Cristo Batiza e Jesus
Cristo Voltará. Prega um Evangelho dinâmico, bus
cando a libertação do homem como um todo.

Nos 52 anos de trabalho neste País, Sr. Presi
dente, a Igreja Quadrangular vem prestando grande
contribuição à sociedade brasileira, não apenas atra
vés do trabalho eclesial, mas também dos inúmeros
programas sociais que desenvolve.

A administração da Igreja é centralizada na ci
dade de São Paulo, onde fica a sede do Conselho Na
cional de Diretores, que é presidido pelo Pastor e
ex-Deputado Federal Mário de Oliveira, homem que
tem trazido à nossa denominação uma nova visão ad
ministrativa, levando-a a enfrentar desafios cada vez
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Quanto à Medida Provisória n° 86, somos a fa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
vor do adiamento, mas é preciso ressaltar que a Pre - Srs. Deputados que estiverem de acordo permane-
vidência Social, com que tenho tido mais contato, pre- çam como se encontram. (Pausa.)
cisamente a área de benefícios, tem-se valido de es- Aprovado.
tagiários na análise dos processos de aposentadoria
ou mesmo de afastamento temporário. Isso constitui
uma flagrante ilegalidade.

O pressuposto constitucional da urgência está
inquestionavelmente atendido na medida provisória,
por isso quero salientar que, não obstante concordar
mos com o requerimento, queremos votar o mais rapi
damente possível esta matéria, que seja na próxima
terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - E
quanto ao requerimento de urgência, Deputado?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - O re
querimento de urgência V. Exa não pôs em votação.
Eu apenas aproveitei a fala do Deputado Professor
Luizinho e fiz o comentário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.~
fez uma consideração sobre a Medida Provisória n° 86.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Estou falando da Medida Provisória n° 86.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Medida Provisória n° 86 foi retirada de ofício e voltará
à pauta na próxima terça-feira.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Exa
to. Eu só queria assinalar que essa matéria atende ao
pressuposto de urgência em função das circunstânci
as que a administração federal está vivendo de falta
de pessoal. É preciso deixar isso claro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 155 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, urgência
para apreciação do Projeto de Lei n° 6.239, de 2002,
que estabelece multa em operações de importação e
dá outras providências.

Sala das Sessões, de de 2002. - Assinam:
Aldo Rebelo, Líder do Governo; José Carlos Ale
luia, Líder do PFL; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Renato Casagrande, Vice-Lí
der do PSB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; Bispo Rodrigues; Vice-Líder do PL; Henri
que Fontana, Vice-Líder do PT; Sarney Filho, PV;
Fernando Gonçalves, Vice-Líder do PTB e Colbert
Martins, Vice-Líder do PPS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.
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maiores na missão evangelizadora e na busca da
construção de uma sociedade mais justa e digna.

Na Convenção, que acontecerá nos próximos
dias, os pastores, obreiros e líderes estarão revendo
os estatutos da entidade, adequando-os ao novo Có
digo Civil. Naquela oportunidade também serão dis
cutidos os projetos e linhas de trabalho que serão de
senvolvidos nos próximos anos pela Igreja em todo o
País.

Nesta Casa, Sras. e Srs. Deputados, tenho a
honra de representar a Igreja do Evangelho Quadran
gular do Rio Grande do Sul, na qual sou Presidente
do Conselho Estadual.

Em meu Estado, a Igreja do Evangelho Qua
drangular foi fundada em 10 de janeiro de 1958. Con
tamos hoje com 646 igrejas e inúmeras congrega
ções, que são dirigidas por 2.094 pastores e obreiros,
atendendo a mais de 70 mil membros espalhados por
todo o Rio Grande.

Com participação ativa na sociedade gaúcha, a
Igreja Quadrangular tem hoje em seu corpo ministeri
al um Deputado Federal, uma Vice-Prefeita, 25 verea
dores e um Deputado Estadual, o Reverendo Manoel
Maria, que está em seu quarto mandato, ocupa hoje a
Segunda-Secretaria da Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa e muito já fez, como Parlamentar, para o
povo do Rio Grande do Sul, através de sua marcante
e reconhecida atuação.

Visando atender a comunidade como um todo, a
Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio Grande do
Sul, por meio da ABQ (Associação Beneficente Qua
drangular), tem como projeto a construção de um
hospital evangélico com aproximadamente trezentos
leitos, com consultas médicas em todas as especiali
dades e exames médicos em todas as áreas. O hospi
tal terá ainda blocos cirúrgicos equipados com video
cirurgia. Pretende ser um hospital-dia, ou seja, com
rapidez no atendimento e liberação do paciente. Tem
também como objetivo implantar o Home-Car, trata
mento de paciente em casa, e contará para isso com
doze equipes móveis de especialistas.

Assim como no Rio Grande do Sul, a Igreja Qua
drangular, em todos os Estados do Brasil, trabalha em
beneficio das comunidades onde está inserida, pre
gando ao homem um Evangelho libertador e atenden
do-o em suas necessidades.

Aqui, Sr. Presidente, quero desejar sucesso à
importante Convenção Nacional, cumprimentando,
desde já, a Comissão Organizadora e os convencio
nais.

Solicito a V. Exa a divulgação deste pronuncia
mento pelos órgãos de comunicação desta Casa e
especialmente pelo programa A Voz do Brasil.

Obrigado.
O SR. ANDRÉ LUIZ - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a segurança é um direito e um
dever de todos. De cada Poder constituído. Da socie
dade como um todo. De cada cidadão em particular.

A grave crise de violência que inquieta o País,
levando um sentimento de insegurança ao cidadão,
até mesmo dentro de seu próprio lar, precisa ser en
frentada por todos, cada um com a sua parcela de
responsabil idade.

A violência não se restringe apenas ao crime or
ganizado, às ações ultrajantes e intoleráveis do nar
cotráfico. Há também a violência do trânsito, que mata
mais que as guerras, e a violência da fome, que mata
mais que o trânsito. Há, também, a violência no relaci
onamento humano, devido à falta de amor e respeito
para com o semelhante.

Isso nos faz crer que vivemos atados a uma cor
rente de violência que somente será quebrada por
ações de curto, médio e longo prazos. Essas ações
terão que contar com a participação de cada cidadão.
Da sociedade organizada. Dos Poderes constituídos.

Não podemos jogar toda a responsabilidade
apenas sobre as forças de segurança, que tiveram
252 policiais mortos em combate no ano passado so
mente no Rio de Janeiro. Nossa polícia necessita é de
apoio, de recursos para aumentar seu efetivo e seu
armamento, de treinamento e melhor condição de
vida.

A política antiviolência a longo prazo vai depen
der de investimento maciço na educação e na gera
ção de empregos.

A imensa dívida social que os Poderes constituí
dos têm com o nosso povo mais carente, com nossas
crianças e com nossos jovens e idosos é um elo da
corrente de violência que precisa ser quebrado a mé
dio prazo.

O início da atual crise de violência coincidiu com
a crise de desemprego que impera em nosso País
desde a implantação de uma política econômica que
nos tornou vítimas de um processo insustentável de
globalização.



Vemos, diariamente, em quase todos os meios
de comunicação um verdadeiro bombardeio de publi
cidade de cerveja e cigarros, sempre utilizando jo
vens e belos modelos felizes da vida a se divertirem,
como se impossível fosse relacionarem-se com ale
gria na ausência da bebida alcoólica e do fumo. O uso
de drogas mais pesadas tem seu passo inicial após o
consumo de bebidas alcoólicas. O jovem, influencia
do pela publicidade desses produtos, que prometem
a alegria de viver, entrega-se à bebida.

Entorpecidos pelo álcool, esses jovens tor
nam-se presa fácil para as drogas mais pesadas e,
muitas vezes, partem para a violência entre si própri
os ou para a violência no trânsito. Fica assim estabe
lecido um estrito vínculo entre o consumo de drogas
de qualquer espécie e a violência.

Por isso, defendemos a taxação da publicidade
de bebidas alcoólicas e do fumo para gerar recursos
para a prevenção à dependência química e o comba
te ao trafico de drogas.

Sr. Presidente, desde criança, tenho convivido
com comunidades carentes. Nasci em uma delas, resi
do em Padre Miguel, e tenho orgulho de ter chegado
aqui. Nesses 45 anos de convívio com o povo carente
da zona oeste carioca, venci muitos obstáculos. Enfren
tei a violência de peito aberto. Vi companheiros e ami
gos sucumbirem em combate ao crime. Com a ajuda de
Deus, estou aqui para oferecer minha modesta contri
buição legislativa para combater a violência.

Sei que apresento proposições paliativas, e
apoiarei todas aquelas que vierem a contribuir de al
guma forma para a redução da violência em nosso
País e em meu Estado, em minha comunidade.

Sei também que a melhor medida contra a vio
lência será o pagamento da dívida social que temos
com o nosso povo mais carente. Refiro-me principal
mente à educação, ao pleno emprego, à erradicação
da fome, à moradia decente, à saúde. Em conseqüên
cia, advirá o orgulho de cada cidadão com a sua pró
pria existência e, enfim, a segurança.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

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

V. Exa a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho em mãos mais uma denúncia
de grampo:
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A família, fundamento da sociedade, necessita investimento a curto prazo no combate ao narcotráfi-
de apoio para a educação de seus filhos. Pais e mães co.
precisam ter condições para assumir a responsabili
dade por seus filhos. Filhos que precisam de amor,
educação, respeito, atenção e carinho, para que sai
bam refletir sobre seus atos no futuro.

Medidas a curto prazo têm que ser tomadas,
mas não creio que a presença das Forças Armadas
nas ruas deva ser uma delas. Acredito, sim, na força
da unificação das Polícias para o combate direto ao
narcotráfico, com o Exército em nossas fronteiras e
na Amazônia para prevenir o contrabando de drogas
e armas.

Por outro lado, é preciso impor punições mais
severas, para inibir a participação no crime, principal
mente por parte de nossos jovens.

Na corrente da violência, o elo mais fraco, passí
ve� de reabilitação ao convívio social, é certamente o
menor de idade que foi influenciado pelo poder que a
força do crime proporciona em sua comunidade. É
com orgulho que muitos participam da formação de
quadrilhas, portando armas a serviço do narcotráfico
e do crime organizado, causando até inveja a outras
crianças da comunidade.

O narcotráfico serve-se desses menores porque
são constitucionalmente considerados inimputáveis.
Não podemos continuar a ver nossos jovens reincidi
rem no crime, subestimando a violência em favor da
queles que comandam a marginalidade.

É preciso desestimular o envolvimento de ou
tros jovens e crianças com o crime organizado. Esses
jovens e crianças têm um poder e uma vida efêmeros.
Estão predestinados a morrer no crime e pelo crime.

A sociedade clama por punições mais severas.
Somente com a ameaça de severa punição podere
mos inibir a curto prazo a participação daqueles que
ainda não se envolveram com o crime e, assim, que
brar um elo da corrente de violência.

Por isso, estou apresentando uma proposta de
emenda constitucional para permitir que uma lei com
plementar, avaliada em profundidade e discutida por
toda a sociedade, estabeleça parâmetros de imputa
bilidade para menores de 18 anos em casos excepci
onais.

Os crimes hediondos, o latrocínio, a participa
ção ativa no narcotráfico e a formação de quadrilhas
são práticas cometidas por menores que não podem
ficar livres de severa punição. A inimputabilidade de
menores nesses casos excepcionais é um estímulo
ao crime. Por outro lado, precisamos de recursos para
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Tal multa, após recurso, teria sido reduzida a
10% do valor aplicado, demonstrando com a sua
não-extinção (solicitação da Brahma em recurso) o
dolo, que exigiremos seja apurado, pois tem dado fol
ga financeira ao praticante do ilícito desde 1992, sem
que fosse movido contra ela o principal, que é o pro
cesso contra fraude/crime cambial.

Sras. e Srs. Deputados, dessa forma vem agin
do essa empresa, que, ato após ato, ano após ano,
desafia as autoridades, políticos e tantas famílias de
grande parte do nosso empresariado, os distribuido
res prejudicados, que continuam lutando para rece
ber apenas e tão-somente os seus direitos, como são
os casos das empresas Centro Savassi Distribuidora
de Bebidas Uda., Skol de Belo Horizonte e Lapa Dis
tribuidora Antarctica, também da Capital de Minas
Gerais.

Exigimos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, após mais esses fatos, que seja acelerada a CPI
da AmBev nesta Casa.

O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-

"Uma varredura realizada pela Polícia pública de 27 de novembro de 2001 na Comissão de
Federal em telefones da Assembléia Legis- Assuntos Econômicos do Senado Federal (CAE).
lativa do Amazonas comprovou a existência Na minha função de Parlamentar, não posso ar-
de equipamentos de escuta telefônica ilegal rulhar quando na nossa cara são praticados atos
instalados em gabinete. Até agora, pelo me- como os denunciados pela Folha de S.Paulo em 16 e
nos um 'grampo' já foi localizado. Ele estava 18 de fevereiro deste ano, segundo a qual grandes
instalado no telefone do deputado Washing- empresas como o Banco Garantia, atual CSFB, e a
ton Régis (PPS). Brahma, hoje AmBev, foram multadas sobre ilícitos

A varredura foi solicitada pelo presi- cambiais, ressaltando-se a multa de 7,5 milhões de
dente da Assembléia, deputado Lini Chíxaro dólares aplicada à Cervejaria Brahma por haver forja-

do investimento em 22 de janeiro de 1992 para ampli-
(PPS), que já desconfiava de existência de ação da Maltaria Navegantes, pertencente ao Grupo
um esquema de escuta ilegal na Casa. Com AmBev, tendo os 15 milhões de dólares dessa opera-
a descoberta, o Amazonas passou a ser o ção entrado e saído do Brasil no mesmo dia pela cota-
terceiro estado onde foram descobertas es- ção do câmbio flutuante, dando um lucro aos cofres
cutas ilegais no país. Antes dele, já haviam da Brahma de 244 mil dólares.
sido constatados grampos no Rio Grande Investimento de retorno rápido esse, senhores,
do Sul e na Bahia." concretizado e desfeito em menos de 24 horas!

Sr. Presidente, é necessário, importante, inadiá- Esse proceder, pelo que posso avaliar, cheira a
vel que o Conselho de Ética do Senado Federal avan- indícios de crime e fraude contra o sistema financeiro
ce nas suas investigações e que uma CPI seja insta- e em seu bojo trouxe impactos negativos sobre as re-
lada na Câmara dos Deputados para que possamos servas em moeda estrangeira, tão necessárias à es-
apurar os casos e pôr fim a essa prática que acontece tabilidade da taxa de câmbio e à solvência das contas
em vários Estados do País. públicas de um país cercado de tantas vulnerabilida-

Muito obrigado. des.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, volto novamente ao tema
AmBev, muito feliz desta vez, após constatar, através
de matéria da Gazeta Mercantil do dia 12 de março
passado, que não vivemos em uma sociedade altista.

O Ministério Público, por meio do CADE, na sua
última sessão plenária, em decisão histórica e inédi
ta, não aprovou o relatório semestral encaminhado
pela AmBev, relatório que deveria demonstrar o fiel
cumprimento de todas as metas estabelecidas no
Termo de Compromisso e Desempenho firmado em
1999 para a aprovação da fusão.

A não-aprovação se deu por motivos levantados
pelo Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior, que
guiou a votação, da qual recebi cópia, até que sejam
dirimidas dúvidas embasadas nos desrespeitos prati
cados pela AmBev contra suas redes de distribuição
e outros que estão sendo analisados pela Secretaria
de Direito Econômico (SDE), pelo Ministério Público
Federal e muitas vezes denunciados por Parlamenta
res do Congresso Nacional, inclusive em audiência
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sidente, Sras. e Srs. Deputados, burocracia, falta de A redução da burocracia, dos custos de compra
transparência nos processos de compras, corrupção por parte do Estado, a ampliação da participação de-
e má utilização dos recursos repassados com os tri - mocrática dos micros e pequenos empresários na
butos da população sempre foram as mazelas do Po- construção do desenvolvimento de toda a população,
der Público, seja federal, seja estadual, seja munici- a regulação do mercado físico, com a divulgação dos
paI. preços médios diários, da auditoria automática do Tri-

Felizmente no meu Estado, São Paulo, esse bunal de Contas do Estado, esses são alguns pontos
quadro sofreu uma alteração substancial com a im- que destacamos com a modernização e ampliação da
plementação da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC. utilização da Bolsa Eletrônica de Compras.

Com a lucidez que sempre caracterizou as suas As compras, anteriormente, demoravam, em
ações, o saudoso Governador Mário Covas, com a média, dois meses. Uma simples compra de garrafão
criação da BEC, em dezembro de 2000, conseguiu de água necessitava de 456 vistos e assinaturas, 7
unir as melhores práticas de qualidade, técnicas de exames de auditoria, 230 folhas e 5 publicações no
produtividade e resultados, fazendo com que sua ad- Diário Oficial do Estado. Hoje essa mesma compra é
ministração se destacasse como uma das melhores realizada em menos de cinco dias.
administrações públicas de todo o País. O processo encerra-se quando o banco creden-

A idéia simples e revolucionária foi a utilização, ciado pela Bolsa Eletrônica de Compras realiza a li-
inicialmente, de leilões reversos eletrônicos para quidação financeira do negócio, com o crédito do pa-
aquisição de bens e serviços, na modalidade de dis- gamento na conta corrente do fornecedor. Já são
pensa de licitação, que envolvessem compras no va- mais de 40 mil cadastrados, que atendem a cerca de
lor máximo de 8 mil reais. mil unidades da administração direta e indireta.

Com o sucesso na primeira fase do projeto, pas- Faço um parêntese, no sentido de que a BEC
sou-se para as compras na modalidade convite, com possa credenciar mais bancos, abrindo uma oportuni-
limite de 80 mil reais. dade a mais para que os micros e pequenos empre-

Entre janeiro de 2001 e junho de 2002, o per- sários recebam os seus crédrtos.
centual de economia do Estado de São Paulo foi, em Felizmente muitas Unidades da Federação já
média, de 25%, com uma economia orçamentária de estão utilizando o sistema competitivo eletrônico de
mais de 5 milhões de reais, isso num universo de 9 mil compras, inaugurando uma nova fase da administra-
ordens de compras. Esses recursos economizados ção pública brasileira.
foram direcionados para obras ou remanejados para Seria importante que todos os nossos Municípi-
gastos mais otimizados. os usassem dessa modernidade, para que todo o

A sinalização é altamente positiva, demonstran- Estado de São Paulo ficasse irmanado num objetivo
do que os ideais do Governo Mário Covas foram me- comum: estancar a grande burocracia e a corrupção
Ihorados pela visão lúcida do Governador Geraldo que envolvem as compras governamentais.
Alckmin. Quero desta tribuna parabenizar os empresári-

Hoje são negociados, mensalmente, mais de os que desenvolveram este sistema - da Paradigma
quinhentas ordens de compras, e a margem de eco- Tecnologia e Orientação de Negócios -, com o qual
nomia para o Estado de São Paulo mantém-se em técnicos e engenheiros brasileiros conseguiram, com
22,24%, com um total de 16 mil itens negociados. esforço e determinação, arrebatar o prêmio mundial

A evolução foi tanta que, hoje, a dinâmica do de 2001 em soluções governamentais concedido pela
processo da Bolsa Eletrônica de Compras permite Microsoft.
que mais de um fornecedor vença a disputa de uma Parabéns ao Governo de São Paulo, ao dina-
ordem de compra. mismo da Secretaria de Negócios da Fazenda, à Co-

Outra importância constatada é a respeito do ordenadoria Estadual de Controle Interno, aos em-
valor das ofertas de compras, que é relativamente ba- presários da Paradigma Tecnologia e Orientação de
ixo, dando oportunidades à participação de micros e Negócios e a todo o corpo funcional da Bolsa Eletrô-
pequenos empresários e fazendo disso o grande su- nica de Compras, sob a firme e competente direção
cesso do projeto BEC, do Governo do Estado de São do Dr. Adriano Quiroga.
Paulo. Muito obrigado.

Sr. Presidente, essa é a administração que o A SRA. THELMA DE OLIVEIRA - Sr. Presiden-
povo deseja! te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra.

A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje o mundo está
assistindo a uma guerra covarde por causa do petró
leo. Amanhã poderá ter que guerrear pela água, por
que dela depende a sobrevivência de todos os seres
vivos da terra.

As previsões científicas são de que até 2040
não haverá mais água pura no planeta. Do total de
água na terra, apenas 2,6% são de água doce, sendo
que 90% compõem as calotas polares e apenas
0,63% está disponível.

O Brasil tem 18% do potencial de água doce do
mundo, e o meu Estado, Mato Grosso, dispõe de um
total de 5,24% dessa água.

Segundo levantamento da ONU, 25 mil pessoas
morrem diariamente por água contaminada, sendo
que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas não têm aces
so a água limpa. Oitenta por cento das doenças brasi
leiras são de veiculação hídrica, e é importante res
saltar que, para cada 1 real aplicado em saneamento
básico (água e esgoto), economizam-se 4 reais em
despesas médicas.

Isso significa, Sr. Presidente, que precisamos
urgentemente de políticas públicas de meio ambien
te, com programas específicos para gestão da água.

Por isso, preocupados com a preservação do
Pantanal, que é reconhecido pela UNESCO como pa
trimônio da humanidade, os Estados de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul demandaram anos elaborando
e lutando pela aprovação junto ao BID do único e mai
or projeto ambiental do País com foco no gerencia
mento das águas.

Foram anos de estudos para finalmente vermos
aprovados um montante de 400 milhões de dólares
para os dois Estados pantaneiros.

Lamentavelmente, 97% dos recursos previstos
para o Programa Pantanal no ano de 2003 foram con
tingenciados pelo Governo Federal.

Além disso, o Governo do meu Estado iniciou
uma verdadeira campanha de desmoralização do
Programa, argumentando que não há obras de in
fra-estrutura e não há interesse em investir em pes
quisas e consultorias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho
certeza de que o Programa Pantanal foi analisado de
maneira superficial e tendenciosa.

Março de 2003

Por ser inédito, as pessoas não têm noção da
abrangência e das características de um programa
ambiental.

Por exigência do próprio Banco e do Ministério do
Meio Ambiente, só foram incluídas na primeira etaJ"Xi
do Programa obras de duas estradas-parques e sanea
mento básico nas cidades no entomo do Pantanal.

O restante é para projetos de pesquisa, controle
de qualidade das águas superficiais e subterrâneas,
monitoramento das bacias hidrográficas, fiscalização,
treinamento, educação ambiental, gestão de solos e
agrotóxicos, monitoramento ecológico, estudos sobre
a população ribeirinha e atividades econômicas regi
onais, como a pecuária pantaneira, além de análises
físico-químicas, análises ecossociais, recuperação
de áreas degradadas, implantação de unidades de
conservação e apoio ao ecoturismo.

Pela primeira vez na história poderemos ter sis
tematizados os indicadores ecológicos, o que signifi
ca acesso a informações sobre a biodiversidade pan
taneira e sua população.

Um dos itens do Programa, por exemplo, mostra
a importância dada ao estudo do ciclo das águas,
com a implantação de quarenta estações telemétri
cas para fazer o controle da vazão, via satélite, para
prevenção de enchentes.

Portanto, Sr. Presidente, falando em nome de
todos que amam o Pantanal e lutam pela sua preser
vação, queremos registrar que lamentamos o contin
genciamento do Programa Pantanal e solicitar ao Mi
nistério do Meio Ambiente que estude com mais pro
fundidade o assunto, sob pena de perdermos o finan
ciamento para o maior projeto ambiental da história
do País.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são Estados
que têm o privilégio de abrigar a maior planície alaga
da do planeta. Por isso o Brasil tem a responsabilida
de de preservar esse patrimônio mundial para as futu
ras gerações.

O Programa Pantanal é uma proposta de Prime
iro Mundo e uma oportunidade única de garantirmos
a sobrevivência e a qualidade de vida do homem pan
taneiro e a biodiversidade pantaneira.

Muito obrigada.
O SR. ZÉ LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa a palavra.

O SR. ZÉ LIMA (PPB - PA. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, como tantos outros
Deputados que vieram aqui se pronunciar sobre a vio-
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lência que assola o nosso País, quero registrar tam
bém que as Polícias Civil e Militar do Estado do Pará
conseguiram identificar a quadrilha que assaltou Tu
curuí e prender os bandidos. No mês passado, duran
te quarenta minutos, fecharam a cidade e aterroriza
ram a população.

Deixo registrado esse fato, parabenizando as
Polícias Civil e Militar do Estado do Pará por ter agido
dessa forma. Anteontem apreenderam muitas armas
e capturaram mais quatro bandidos que estavam pla
nejando outro assalto numa ilha do Lago de Tucuruí.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, assomo à tribuna para proce
der a uma denúncia gravíssima a respeito da ausên
cia do processo licitatório das Estações Aduaneiras
Interiores - EADI, também conhecidas como portos
secos.

Os portos secos são recintos alfandegados, de
uso público, instalados fora da zona primária de por
tos e aeroportos alfandegados. É um serviço público,
explorado por empresas privadas, autorizadas a fun
cionar pela SRF/MF, no qual são executadas opera
ções de movimentação, armazenagem e despacho
aduaneiro de mercadorias e de bagagem, proceden
tes do exterior ou a ele destinadas, que movimenta
um faturamento bruto acima de 246 milhões de dóla
res anuais.

Sr. Presidente, todos nesta Casa que me conhe
cem sabem que sou um emérito defensor do meu
Estado do Rio de Janeiro e, particularmente, da mi
nha cidade de Duque de Caxias. O fato se mostra
mais grave porque engloba a implantação de portos
secos em vários locais do Brasil. A minha cidade de
Duque de Caxias foi incluída nesse caso por meio da
Portaria n° 1.693, de 27 de dezembro de 2000, que
autorizou a Superintendência Regional da Receita
Federal na 7a Região Fiscal a instaurar os procedi
mentos licitatórios para a outorga de permissão da re
ferida Estação Aduaneira Interior.

O que vem ocorrendo, entretanto, Sr. Presiden
te, é que algumas empresas que exploram esse tipo
de atividade, há mais de três décadas, vêm conse
guindo sucessivas prorrogações de seu período de
funcionamento sem qualquer processo licitatório. É
um acordo entre empresas, aparentemente "indepen
dentes", para uma atuação coordenada, especial
mente no sentido de restringir a concorrência e con
trolar os preços do mercado. Com isso elas impedem
a concorrência e, consequentemente, a redução dos
preços cobrados pela armazenagem, com a agravan-

te de atuarem por conta da Receita Federal. Isso, Sr.
Presidente, até que alguém prove o contrário, é um
cartel.

O que defendemos é, explicitamente, o cumpri
mento da lei. O direito à livre competição permite aos
importadores e exportadores a redução de seus cus
tos de produção, desonerando a logística de armaze
nagem e a instalação de novos portos secos em re
giões de significativo movimento de cargas, como o
Município de Caxias, o mais industrializado da Baixa
da Fluminense. Desde 2000 reclama pela abertura de
um porto seco, e não consegue, mesmo já tendo sido
autorizada a abertura de sua licitação. Não se trata,
Sr. Presidente, de carta marcada; o que aqui defende
mos é simplesmente a abertura de uma seleção pú
blica de forma totalmente transparente para a socie
dade, em benefício, sim, da própria sociedade flumi
nense, pela qual fui eleito.

Permita-me, Sr. Presidente, relatar os detalhes
da artimanha desse cartel.

Os Terminais Alfandegados de Zona Secundá
ria foram elencados entre os serviços públicos passí
veis de concessão ou permissão, por força das Leis
nOs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7
de julho de 1995. Por força do Decreto n° 1.910, de 21
de maio de 1996, aqueles recintos alfandegados, que
já funcionavam por prazo indeterminado, outorgados
sem concorrência, em caráter precário, pleitearam a
prorrogação do prazo de exploração da atividade fixa
do nesse próprio decreto, ou seja, dois anos a contar
de 22 de maio de 1998. As empresas obtiveram, com
a edição do Decreto n° 2.168, de 28 de fevereiro de
1997, através de seu inciso IV do art. 1°, a prorroga
ção por cinco anos; logo, com prazo de validade a en
cerrar-se no próximo dia 22 de maio. Esse decreto de
ixou, aparentemente, o cartel tranqüilo, fazendo-o hi
bernar até o início de 2002.

Ao ver o prazo se exaurir, o cartel voltou a dar sina
is de que quer, a todo custo, obter do Governo uma nova
e, agora, longa vida. Eles tentaram todos os meios admi
nistrativamente ortodoxos e até heterodoxos, mas não
houve solução, pois a legislação era terminativa. Restou
então ao cartel tentar, novamente, os meios ortodoxos, o
que fez vindo até esta Casa, planejando então camuflar
seus interesses no meio de dispositivos legais que o Go
verno FHC legitimamente encaminhou ao Congresso
Nacional. Isso se deu com a inserção de modificações do
art. 61 da Medida Provisória n° 66, de 2002, que previa
um prazo de concessões e permissões de 25 anos, pror
rogado por mais dez anos no seu término. Isso viabiliza
ria o intento dessas empresas, sem passar por um pro
cesso licitatório.

Acontece, porém, que o Presidente FHC pôs veto
precisamente no artigo que lhes interessava, o art. 61,
por achar que esse novo prazo estipulado era por de-
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mais dilatado, não atendendo ao interesse público, res
saltando que o prazo atual, de dez anos, é plenamente
adequado aos investimentos realizados e à sua expec
tativa de retorno. Na justificativa do veto, o Presidente
disse que "a prorrogação do prazo das atuais conces
sões e permissões implicaria alteraraspecto fundamen
tai do processo licitatório. Dessa forma, a prorrogação,
hoje, resultaria injustificado privilégio aos atuais deten
tores dessas concessões e permissões. Logo, o art. 61
não atende ao interesse público".

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção
desta Casa e do Governo Federal para o fato de que
essas empresas, contando com a omissão de algu
mas autoridades, não se movimentam decisivamente
para a abertura dos esperados processos licitatórios,
que certamente promoveriam a substituição de gran
de parte das empresas membros desse cartel, que
trabalha agora com um prazo que deverá encerrar-se
em 22 de maio próximo. Conta também esse cartel
com a discreta inércia de determinadas instâncias da
SRF, que não se têm movimentado e nem se movi
mentarão para cumprir a lei de substituição dos per
missionários desses TRAs e EADls.

Vê-se claramente, Sr. Presidente, que o plano
desse cartel será, com o apoio dessas determinadas
instâncias da SRF, manifestar-se preocupado com o
curto prazo que ainda resta para a realização das licita
ções públicas, alegando que seria uma temeridade para
o País, com graves riscos de prejuízo à capacidade de
desembaraço aduaneiro nas maiores praças do País,
como São Paulo, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Vi
tória, etc., caso esses recintos alfandegados venham a
ser desalfandegados de fato. Com isso algumas entida
des de classe participariam desse engodo, com mani
festações concomitantes '1abricadas sob encomenda",
tudo para tentar dar um cunho de interesse público a
essa prorrogação automática sem licitação. E aí, no
bojo da próxima medida provisória que estiver em ges
tação na área tributária, a partir do Ministério da Fazen
da, o cartel planeja inserir novamente um artigo que
permita essa ambicionada continuidade.

Considerando que a Medida Provisória n° 66, de
2002, ao ter vários artigos vetados, trouxe descontenta
mento a diversos setores da economia nacional, uma
nova medida provisória já está sendo estudada pelo Mi
nistério da Fazenda para equacionar as pressões des
ses setores - deverá ser editada nos próximos dias. Pla
neja o grupo aproveitar o bojo dessa medida provisória
para nela inserir um novo artigo que beneficie essas
empresas em tela, com uma nova prorrogação desse
prazo fatal que termina em 22 de maio próximo.

Como se vê, Sr. Presidente, esse fato é muito
grave. Essas empresas vêm prejudicando não só a
implantação de um porto seco na minha cidade de
Duque de Caxias, que já possui uma autorização para

licitação desde o ano 2000, mas também uma série
de empresas que se vêem imobilizadas diante des
sas atitudes tomadas por esse carte!.

Solicitamos, pois, que o Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva atente para esse grave pro
blema e faça valer o cumprimento da lei, permitindo o
direito à livre competição.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO AFONSO - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa a palavra.
O SR. PAULO AFONSO (PMDB - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas
registrar que na próxima segunda-feira, dia 31 , termina o
prazo, estabelecido em comum acordo entre o Ministério
dos Transportes e a sociedade catarinense, para o anún
cio da decisão em relação à duplicação da BR-1 01, no
trecho sul do nosso Estado.

Como essa é uma grande expectativa dos catari
nenses, e também dos gaúchos, uso desta tribuna para
lembrar o Sr. Ministro que todos nós estamos no aguar
do de uma manifestação não apenas de esclarecimen
to, mas de efetivo anúncio das obras. Não tenho nenhu
ma razão para duvidar da palavra do Presidente Lula,
que se comprometeu com essa obra em campanha,
mas fico muito preocupado com os entraves burocráti
cos, os meandros da administração, que em geral difi
cultam a realização das aspirações das pessoas.

Este registro é importante, porque nós, catari
nenses, estamos no aguardo da manifestação do Sr.
Ministro dos Transportes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,

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

V. Exa a palavra
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiramente, quero cumprimentar a Mesa pela nova
disposição arquitetônica no centro do plenário. Pare
ce-me muito mais adequado microfones dispostos
em maior quantidade. Já que todos ficam de pé, há
pelo menos espaço para todos se manifestarem.

Sr. Presidente, quero entregar a V. Exa e, por ex
tensão, ao Deputado João Paulo Cunha, livro produ
zido na Assembléia Legislativa do Estado de São Pa
ulo sobre as dinâmicas metropolitanas, assunto que
nos tem preocupado muito nos últimos tempos. Sabe
mos que nas regiões metropolitanas e nas grandes ci
dades se concentram os maiores problemas brasilei
ros, não só em relação à segurança pública, mas tam
bém ao abastecimento de água, ao transporte coleti-
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vo e à destinação do lixo. São temas que deverão ter A bem da verdade, para que o Governo do PT
tratamento mais adequado pela nova legislação. não seja responsabilizado a mais do que realmente
Esperamos que o Congresso Nacional possa apro- merece, é preciso ressaltar que, para eximir-se do pa-
vá-Ia, com um debate mais intenso de como o geren- gamento da multa prevista do Decreto n° 3.179 - mul-
ciamento e a administração dessas áreas podem ser ta esta que acaba de ser revogada pelo Governo Lula
realizados. Assim, um novo Brasil construiremos. -, os importadores já vinham conseguindo liminares

Entrego este livro a V. Exa , Sr. Presidente, e soli- em mandados de segurança. Dessa forma, importa-
cito que o encaminhe ao Deputado João Paulo Cu- ram mais de 3 milhões de pneus, somente em 2002,
nha, que é da região, uma vez que é originário da ci- entre usados e reformados. Imaginem agora, sem as
dade de Osasco. sanções, sem a previsão de multas!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta É este exatamente o ponto chave da questão:
Presidência, com muita satisfação, recebe o livro e o se, por um lado, é fácil detectar e barrar o processo de
levará ao Presidente João Paulo Cunha, filho ilustre triangulação, por outro, o novo decreto vai ser vigoro-
de Osasco. Será uma satisfação mu~o grande para so estímulo à emissão dessas liminares, que vêm
S.Exa receber trabalho tão importante e de grande permitindo a entrada no País de milhões de pneus
profundidade. usados. Um verdadeiro desastre para o nosso meio

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME - ambiente, para a saúde pública, para a segurança do
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. consumidor, com prejuízos incalculáveis para a pro-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem dução e o emprego na indústria de pneus e de borra-
V. Exa a palavra. cha, assim como no cultivo da seringueira nacional.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME- A atual capacidade de reciclagem de pneus ve-
(PSDB - SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur- lhos, mesmo nos países desenvolvidos, é muita redu-
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Cons- zida. Constitui-se, hoje, num dos problemas ambien-
tituição Federal de 1988 trouxe um capítulo inteiro so- tais mais graves. Nos Estados Unidos, há montanhas
bre o meio ambiente e forneceu a base legal originá- formadas por centenas de milhões de pneus. Em al-
ria para a introdução, em nosso ordenamento jurídico, guns países, paga-se, já na compra do pneu novo,
de leis de proteção, preservação e gestão do ambien- uma taxa de disposição final. Pois bem: esse pneu,
te. É evidente que, na medida em que vai sendo cons- por cuja disposição final alguém já pagou, vai ser ven-
truído tal arcabouço jurídico, precisamos de gigantes- dido para o Brasil!
co esforço de fiscalização e de conscientização para Qual a saída? A aprovação na Câmara dos Depu-
que essas leis sejam cumpridas. Afortunadamente, tados de projeto de decreto legislativo para sustar os efei-
esse processo está em curso no Brasil. tos do decreto presidencial? Sem dúvida, mas não será

Entretanto, corre risco de sofrer sério abalo pela suficiente para resolver o problema, porque as liminares
forma surpreendente, sem a necessária avaliação de que perm~em as importações continuarão a ser conse-
risco, com que o Governo do Presidente Lula instituiu, guidas. Como essas liminares se baseiam no fato de a
no dia 11 de fevereiro, o Decreto n° 4.592, modifican- importação de pneus não estar claramente expressa em
do o Decreto n° 3.179, de 1999, que previa multa de lei, cumpre aprovar projeto de lei que vede explicitamente
400 reais, por unidade, para quem importasse pneus a importação de bens de consumo usados. E enquadre
usados ou reformados. como crime ambiental eventuais transgressões.

Ao abolir a multa e permitir, dessa forma, a livre Apresentamos projeto nesse sentido. Transfor-
importação de pneus reformados, o Governo Lula ce- mado em lei, se receber favorável análise e conside-
deu a um dos mais vigorosos e ostensivos lobbies ração dos Deputados, atenderá não só a um objetivo
que assediam o Congresso e o Palácio do Planalto, ambiental, mas também social e de saúde pública.
certamente o mesmo grupo que tenta, de todas as Do ponto de vista social, atente-se para o demo-
formas, aprovar projetos de leis para autorizar a im- lidor impacto sol?re a indústria nacional de importa-
portação de pneus usados. ção de usados. E o exterminador de empregos, por-

A liberação dessa nefasta importação visa refe- que não há como competir.
rendar decisão do Tribunal Arbitral do Mercosul. Do ponto de vista de saúde e de segurança do
Entretanto, não será uma abertura somente para o trabalho, também fica mais difícil estabelecer padrões
Paraguai, o Uruguai e a Argentina, pois estimulará a e definir responsabilidades se os produtos forem usa-
tentativa de triangulação, ou seja, a importação por dos e possivelmente já excluídos da garantia original-
aqueles países de centenas de milhares, ou mesmo mente oferecida pelos fabricantes.
milhões, de pneus usados e reformados provindos da Por tudo isso, com certeza, estaremos na abso-
Europa e dos Estados Unidos, para em seguida se- luta contramão de tudo o que se recomenda moder-
rem reexportados ao Brasil. namente para fortalecer o desenvolvimento sustenta-
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do, se continuarmos coniventes com a importação de Em 2002, menos da metade das propriedades
bens de consumo usados. denunciadas, com fundamentação, foi fiscalizada

O SR. CARLOS ABICALlL - Sr. Presidente, pelo Grupo Móvel. Esse grupo fiscalizou, no Pará, so-
peço a palavra pela ordem. mente 36% delas (32 de 117) e libertou apenas 31 %

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem dos trabalhadores (1.346 sobre 4.333).
V. Ex" a palavra. Diante dessa realidade, saúdo a iniciativa da

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, sob a co-
O SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Pela or- ordenação do Secretário Nilmário Miranda, que divul-

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- gou, no dia 11 de março, o Plano Nacional para a
te, Sras. e Srs. Deputados, em 2002, último ano do Erradicação do Trabalho Escravo, com medidas a se-
Governo Fernando Henrique, a comemoração dos rem implementadas, em caráter de urgência, por di-
gols do Brasil na Copa do Mundo e o eco da campa- versos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e
nha eleitoral abafaram os gritos de dor das famílias Judiciário, pelo Ministério Público e por entidades da
brasileiras que perderam 29 pessoas assassinadas sociedade civil.
pela violência no campo. Esse número é 30% maior
do que o registrado em 2001 . Manifesto especial apoio às propostas do Plano,

A Comissão Pastoral da Terra _ entidade ligada especialmente as que dizem respeito às ações con-
à Igreja Católica, criada em 1975 para apoiar a orga- cretas a serem desenvolvidas nos Estados por agen-

tes públicos e sociais, até porque constituem compro-
nização dos trabalhadores no campo, denunciando misso de meu mandato.
os casos de injustiça e de violência - afirma que no
Estado do Pará houve dezessete mortes; no Espírito Entre tais propostas, destaco, no item Melhoria
Santo, seis mortes, todas de uma mesma família; em na Estrutura, o grupo de fiscalização móvel, compos-
seguida vêm os Estados de Mato Grosso, Pernambu- to por seis equipes para o Pará, duas equipes para o
co e Piauí, cada um com três assassinatos. Os dados Maranhão e duas equipes para Mato Grosso, entre
mostram ainda o aumento, em 2002, do número de outros Estados.
torturados e de ameaçados de prisão. Louváveis são as propostas de inserção, no

Porém, chamam-nos muito a atenção os dados Programa Fome Zero, de Municípios de Estados
de 2002 sobre o crescimento, que a CPT acertada- como Mato Grosso e outros identificados como foco
mente qualifica de "assustador", do número de traba- de recrutamento ilegal de trabalhadores utilizados
Ihadores feitos escravos. São 5.665 pessoas nessa como mão-de-obra escrava, assim como a de criação
condição. O Pará, mais uma vez, apresenta a maior de delegacias da Polícia Federal em cidades como
quantidade de casos, seguido do Maranhão, após o Vila Rica, Juína e Sinop, com atividade específica de
que vem Mato Grosso. combate ao trabalho escravo, para a erradicação des-

Isso significa que a criação da Comissão Espe- se tipo de excrescência social.
cial de Combate ao Trabalho Escravo e Infantil, do Saúdo ainda, com entusiasmo, a disposição da
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos
ligado ao Ministério da Justiça, não foi capaz de deter da Pessoa Humana - CDDPH em fortalecer a estrutura
o avanço dessa prática desumana e nefasta. física e de pessoal das Procuradorias da República dos

Como nem todos os crimes de escravidão che- Municípios e das Procuradorias Regionais do Trabalho
gam ao conhecimento das autoridades ou da impren- nos Estados de Mato Grosso, do Pará, de Mato Grosso
sa, pode haver muito mais trabalhadores, o que inclui do Sul, do Maranhão e na subsede da 10" Região, que é
crianças, na condição de escravos no Brasil. Tocantins; em instalar Defensorias Públicas da União e

No norte de Mato Grosso, por exemplo, as pes- dos Estados em Municípios do Pará, do Maranhão e de
soas trabalham em troca da comida que são obriga- Mato Grosso; e em implantar Justiça do Trabalho itine-
das a comprar no armazém de propriedade dos do- rante para fazer atendimento no interior dos Estados de
nos das fazendas, no melhor estilo Vinhas da Ira, li- Mato Grosso, do Pará e do Maranhão.
vro em que Steinbeck narra os horrores do trabalho
escravo nos Estados Unidos nos anos da Depressão. Esta Casa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

dos, não pode se contentar somente com o conheci-
Segundo, ainda, a CPT, à identificação do au- mento desses dados estarrecedores. Urge uma provi-

mento dos casos não se seguiu ação mais eficaz do
Estado. Assim, a impunidade tem sido o motor dessa dência, uma ação profilática do Legislativo para impe-
contravenção tão grave contra o direito, contra a digni- dir a continuidade do crime e punir os culpados.
dade humana, contra a felicidade. Mais do que um nú- Inicialmente, cabe-nos forte engajamento na
mero, Sr. Presidente, estamos falando de pessoas: discussão e na aprovação de projetos de alteração le-
homens, mulheres e até crianças. gislativa, emanados da Presidência da República.
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Quer o Presidente Lula dar nova redação aos arts. 1° último, Marcos Luidson, cacique do povo xukuru, es-
e 8° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dis- teve em Washington para denunciar o Brasil, pela se-
põe sobre punições a crimes hediondos, entre os gunda vez, pelo descumprimento das medidas caute-
quais se inclui a imposição de trabalho forçado. lares pedidas no ano passado. Em outubro de 2002, a

Além disso, devido à urgência na adoção de me- Comissão Interamericana de Direitos Humanos soli-
didas preventivas e punitivas quanto ao trabalho es- citou ao Governo brasileiro a adoção de medidas cau-
cravo, pretende o Presidente da República dar nova telares de proteção em favor de Zenilda Maria de Ara-
redação à Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973, que újo, mãe do cacique, e dele próprio. Nenhuma provi-
dispõe sobre normas reguladoras do trabalhador do dência foi adotada e, no dia 7 de fevereiro, Marcos Lu-
campo, com a alteração do § 4° do art. 18 e a tomada idson foi vítima de uma emboscada. Ele conseguiu
de outras providências.

sobreviver, mas dois companheiros da mesma tribo
A prática da escravidão, que tantas nódoas dei-

xou em nossa história, que tantas mazelas ainda hoje foram mortos. Apesar desse fato, até o momento
traz para os afro-descendentes, desponta no século nada foi feito para garantir a integridade e a vida do
XXI, no Brasil, com sordidez e desfaçatez incompará- cacique e de seu povo. Feita a denúncia, espero ma-
veis e intoleráveis. nifestação e providências da Comissão de Direitos

Ainda que não representasse aqui o Estado de Humanos da Casa.
Mato Grosso, terceiro colocado nesse triste quadro, Obrigado.
t?staria hoje levantando minha voz,contra esse crime. O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
E preciso combatê-lo, extirpá-lo. E necessário exigir peço a palavra pela ordem.
punição exemplar para aqueles e aquelas que se jul- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem
gam no direito de subjugar o homem, a mulher, a cri-
ança, seres feitos à imagem e à semelhança de Deus, V. Ex

a
a palavra.

para Quem o destino da humanidade é ser feliz. Um O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
escravo, já dizia Ghandi, não pode esperar a felicida- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
de nem mesmo em sonho. Sras. e Srs. Parlamentares, na sexta-feira da semana

Sr. Presidente, registro, além disso, que lideran- passada, estive na cidade de Chapada, interior do Rio
ças ianomâmis vêm denunciando a invasão de suas Grande do Sul, região do Alto Uruguai, onde mais de
terras por grupos de garimpeiros, que ali chegam em 6 mil pessoas se reuniram para solicitar a liberação da
aviões e pousam em pistas clandestinas. Nos últimos colheita dos transgênicos e uma definição sobre a po-
quatro meses, seis índios foram mortos e quatro fo- lítica de transgenia por parte do Governo Federal.
ram gravemente feridos. O contato com os garimpei- Felizmente, esta semana houve um desfecho
ros tem gerado doenças e violência: alguns jovens ín-
dios já se alcoolizam e usam armas de fogo. para a política dos transgênicos com a edição da Me

dida Provisória n° 103, de 23 de março de 2003. Tive-
No dia 9 de dezembro de 2002, lideranças da al- mos audiência com o Ministro José Dirceu, e a Co-

deia paapiu denunciaram à FUNAI a ocupação de suas
terras. No dia 18 de fevereiro passado, 217 líderes de 41 missão de Agricultura e Política Rural também deu
aldeias estiveram reunidos na assembléia anual do suas sugestões.
povo ianomâmi. As conclusões do encontro foram enca- O Presidente da República editou medida provi-
minhadas aos Ministérios do Meio Ambiente, da Defesa sória que libera a colheita de soja desta safra para co-
e da Justiça, e ao Ministério Público Federal. No docu- mercialização, armazenagem, exportação e industri-
mento, pedem ações mais enérgicas do Governo contra alização, mas não há definição quanto ao futuro.
a presença de garimpeiros e fazendeiros em suas ter - Queremos comemorar a primeira vitória da agri-
ras: '~s autoridades devem retirar, imediatamente, os cultura brasileira, especialmente da gaúcha, no que
garimpeiros, porque nós não queremos que as epidemi- diz respeito aos transgênicos.
as voltem a matarnosso povo" (...) "e devem retirar tam- Muitos queriam que o Governo determinasse na
bém, esses fazendeiros". Penso que deve ser essa uma medida provisória que a soja fosse colhida e tão-so-
afirmação endossada, com veemência, por todos nós, mente destinada ao consumo animal ou à exportação.
dos Poderes constituídos. Não queremos garimpeiros e Isso seria muito ruim, isto é, exportar soja transgênica
fazendeiros em terras ianomâmis ou de nação indígena para ser consumida pelo homem em outros países,
qualquer. sendo que no Brasil apenas os animais a consumiri-

Por fim, Sr. Presidente, registro que o Brasil foi, amo Felizmente, isso não ocorreu.
mais uma vez, infelizmente, denunciado à Organiza- Nossa luta continua no sentido da definição de um
ção dos Estados Americanos. No dia 26 de fevereiro projeto para o País sobre os transgênicos. Queremos
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que ele seja feito com base em dados científicos. Nós,
políticos, sabemos de tudo um pouco, ou seja, não do
minamos os assuntos por completo. Por exemplo, tenho
algum conhecimento sobre os alimentos transgênicos,
mas somente os cientistas sabem tudo sobre ele e se
não souberem, deverá haver alguém que o saiba.'Te
mos de ouvir, sim, a decisão da comunidade científica.

Sr. Presidente, por último, solicito seja publicada
nos Anais da Casa a íntegra da Carta de Chapada,
em que os agricultores do Município reivindicam a co
mercialização da presente safra de soja, garantida
agora pela Medida Provisória n° 113, emitida dia 26
de março, e a liberação imediata da pesquisa Plantio
e Comercialização de Produtos Geneticamente Modi
ficados.

Muito obrigado.

CARTA DE CHAPADA

O Município de Chapada situado na Região do
Planalto Médio, tem na produção primária sua princi
pal atividade econômica, sendo o setor responsável
por 82% do Valor Adicionado Fiscal.

A agricultura é desenvolvida em grande parte
por mini e pequenos agricultores, que representam
91% das 1.517 propriedades rurais.

A cultura da soja é a principal matriz produtiva,
sendo cultivada em todos os segmentos fundiários,
totalizando 38.000 ha nesta safra 2002/2003, que
produzirá em torno de 1 milhão e 700 mil sacas de
soja, gerando uma renda bruta de 60 milhões de rea
is, o que representa 50% do PIB Municipal.

Considerando a importância que a cultura da
soja representa no Município de Chapada e, que
90% da área foi implantada com semente genetica
mente modificada, principalmente nas mini e pe
quenas propriedades, que são as mais prejudica
das pela indefinição da comercialização e impedi
mento da pesquisa dos transgênicos, gerando inse
gurança e preocupação para o plantio das próximas
safras, o que com certeza afeta todos os segmentos
da sociedade, constituiu-se no Município de Chapa
da uma Comissão de Mobilização Pró-Transgêni
cos, coordenada pelo Prefeito Municipal Carlos
Alzenir Catto, integrada por representantes da Pre
feitura Municipal de Chapada, todos os nove verea
dores do Poder Legislativo, Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal
da Indústria, Comércio e Turismo, Conselho Munici
pal de Desenvolvimento Agropecuário, Associação
Comercial e Industrial, Emater, Clube Amigos da

CARTA A
ORADOR

QUE SE REFERE O

Terra. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Coagril,
Cotrisal, Agrícola Scherer, Bianchini S/A, Agromia,
Rádio Simpatia, Jornal de Chapada, Banco do Bra
sil. Sicredi e Banrisul, para a realização deste Movi
mento que conta com a participação da população
de Chapada e Região.

Isto posto, reivindicamos:
- Garantia da comercialização da presente sa

fra da soja;
- Liberação imediata da Pesquisa, Plantio e

Comercialização de produtos geneticamente modifi
cados.

Esta Carta, fruto da Mobilização foi discutida e
aprovada em Ato Público realizado nesta data, que
contou com a participação de seis mil pessoas.

Chapada RS, 21 de março de 2003.
O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa a palavra.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, muito se tem falado sobre a inclusão ou
não da contribuição dos inativos na reforma da Previdên
cia Social. Cautela é a palavra ideal neste momento para
não se repetir o ocorrido no Governo anterior, que tentou
e não conseguiu avançar nessa reforma.

Cobrar dos aposentados e inativos da Previdência
Social é errar duas vezes. Primeiramente, porque há de
fasagem histórica entre o valor conquistado quando o
trabalhador conseguiu a aposentadoria e o valor hoje
pago, em achatamento tal que cerca de 50% dos apo
sentados recebem apenas um salário mínimo.

Em gestão anterior, o Congresso Nacional apro
vou o projeto de lei a respeito, após forte pressão do Go
verno Fernando Henrique, que havia firmado esse com
promisso com o FMI. Não houve debate, mas imposi
ção, ao contrário da abertura que se processa hoje.

Sei que a questão não é de fácil solução. Cobrar
dos inativos, taxar os servidores públicos, enfrentar
os Ministros do Supremo Tribunal Federal nas ques
tões de inconstitucionalidade e de direito adquirido
não deve nem intimidar o Congresso Nacional nem
protelar a discussão em torno do assunto.

Se vivemos num Estado democrático de Direito,
qualquer mudança que venha a ser implantada tem
de primar pela observância dos parâmetros constitu
cionais.

Tenho plena convicção de que há necessidade
de reforma urgente. Todavia, não cabe essa contribui
ção aos inativos.
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Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, em reu
nião ocorrida no final de fevereiro último, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e os 27 Governadores decidi
ram assumir a cobrança dos servidores públicos inati
vos. Disse o Presidente Lula: "Se tiver desgaste, eu
vou assumir. Vou colocar guizo no pescoço da fera".

A Carta de Brasília, elaborada nesse memorá
vel encontro na Granja do Torto, estabelece pontos
convergentes na aprovação das reformas tributária e
da Previdência. Quero aqui enaltecer a posição do
Governador do meu Estado, Luiz Henrique da Silvei
ra, que pensa como eu, e posicionou-se, juntamente
com o Governador do Paraná, Roberto Requião, con
trário à cobrança dos inativos. "Eu deixo a reunião
mantendo a minha posição contrária", ressaltou o Go
vernador catarinense.

Sras e Srs. Deputados, o Ministro Ricardo Ber
zoini tem manifestado sua opinião sobre a matéria.
S. Exa. garante que há respaldo sobre a necessidade
de cobrança dos inativos, dos servidores públicos que
já estão aposentados.

Sr. Presidente, a Comissão constituída por V. Ex"
nesta Casa, da qual este Deputado faz parte, pode e
deve oferecer subsídios para que as reformas aconte
çam com o menor trauma possível, com a preserva
ção dos direitos dos que já alcançaram a aposentado
ria de maneira legal, justa e moral. Deve-se, ainda,
garantir, boa expectativa de auto-sustentação; esta
belecer teto condizente com o novo regime da Previ
dência Social; instituir planos complementares mais
acessíveis; fiscalizar mais os sistemas de contribui
ção e distribuição dos recursos.

Sr. Presidente, vim para ajudar nesse processo
de reformas, quero dar minha contribuição. Por isso,
conclamo todos os meus pares a nos esforçarmos
para alcançar esse objetivo, que é também o de toda
a sociedade brasileira.

Sexta-feira 28 10725

o SR. DARCI COELHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DARCI COELHO (PFL - TO. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na condição de juiz federal
aposentado, ainda chocado com os recentes assassi
natos do Juiz Corregedor Antônio José Machado
Dias, de Presidente Prudente, em São Paulo, e do
Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, titular da Vara
de Execuções Penais, em Vitória, no Espírito Santo,
ocupo esta tribuna, na tarde de hoje, para manifestar
meu mais veemente repúdio a esses crimes bárbaros
e minha indignação.

O homicídio de qualquer ser humano deve ser
motivo de tristeza para os homens de bem, porque
esse ato realça o lado mais nefasto da natureza hu
mana. Assim, ao depararmos diariamente com notíci
as, nas emissoras de rádio e de televisão, sobre a
morte de cidadãos inocentes, vítimas da violência de
senfreada que aflige a sociedade brasileira, preocu
pa-nos sobremaneira o nível de insegurança existen
te no País.

Porém, no caso do assassinato desses dois juí
zes, nossa preocupação reveste-se de grau ainda
maior, não porque sejam pessoas especiais, merece
doras de maior atenção do que os demais cidadãos,
mas em virtude de o crime contra a autoridade judicial
ultrapassar a pessoa do magistrado e atingir, frontal
mente, o princípio do Estado democrático de Direito
princípio que o Constituinte de 1988, em opção políti
co-constitucional, escolheu como fundamental para a
República Federativa do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é ele
mento essencial desse princípio a submissão do
Estado e dos cidadãos a ordenamento jurídico cujas
normas foram produzidas com a participação da von
tade soberana do povo, efetivada pela atuação de
seus representantes no seu processo de elaboração.
E, na concretização desse elemento essencial, os
magistrados desempenham tarefa fundamental, urna
vez que a eles a Constituição atribuiu a jurisdição, isto
é, a competência para "dizer o direito".

Quando o crime organizado promove o assassi
nato, por encomenda, de um juiz, sua intenção ultra
passa a mera vingança contra a vítima. Pode-se afir
mar que seu objetivo principal é intimidar, coagir, reti
rar dos juízes a autonomia para "dizer o direito" pelo
uso correto dos métodos jurídicos de interpretação da
norma legal.
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Nesse sentido, se permitirmos que o crime or - as normas do processo de execução penal, de manei-
ganizado tenha sucesso em sua empreitada, estare- ra que a certeza do cumprimento da pena que venha
mos decretando a falência, como instituição, do Esta- a ser imposta ao criminoso e sua execução, em condi-
do brasileiro. ções efetivas de restrição de sua liberdade, sejam

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, elementos efetivos de intimidação à prática de cri-
é imprescindível a pronta resposta do aparelho esta- mes.
tal como forma de demonstrar que a capacidade de Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o mo-
reação do Estado permanece apta a enfrentar os de- mento é extremamente delicado na vida nacional.
safios da criminal idade. Não basta a simples prisão Estamos diante de uma encruzilhada e precisamos
dos culpados - medida básica e indispensável. É pre- tomar a decisão do caminho correto a seguir, com re-
ciso repensar a própria estrutura do sistema nacional flexos relevantes para o futuro do Brasil como Estado
de segurança pública, do Poder Judiciário brasileiro e de Direito.
do Ministério Público, assim como as normas legais Não se trata, no entanto, de decisão exclusiva
que disciplinam o processo e a execução penal. do Poder Executivo. Dela deve participar toda a socie-

Com relação ao sistema de segurança pública, dade brasileira, o que aumenta a responsabilidade do
muito se fala, ultimamente, em utilização das Forças Legislativo brasileiro, voz da sociedade na formulação
Armadas no combate ao crime, diante do aparente das leis e no acompanhamento da execução das polí-
fracasso dos órgãos policiais, federais e estaduais. ticas públicas.
Tal medida parece-nos um contra-senso. Por que in- Assim, encerro meu pronunciamento manifestando
vestir no preparo e no emprego de uma Força cuja for- a confiança de que a Câmara dos Deputados não se fur-
mação e treinamento profissionais não se destinam tará a sua responsabilidade e que nós, Deputados, por
ao combate ao crime? Não seria mais lógico investir meio de nossa ação parlamentar, haveremos de contri-
na correção das falhas do aparelho policial, para per- buir para a solução destes graves problemas nacionais
mitir que ele cumpra suas missões constitucionais? que são a violência e a criminal idade.

O reaparelhamento e aperfeiçoamento profissi- Muito obrigado.
onal das Polícias, em associação com o desenvolvi- O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
mento de efetiva atividade de inteligência policial, que peço a palavra pela ordem.
assegure capacidade antecipada de resposta e de O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ações preventivas, afigura-se como solução mais ra- V. Exa a palavra.
cional e exeqüível. O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela

Por outro lado, em paralelo com o aperfeiçoa- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co-
mento do sistema policial, há que se ter em vista o re- munico aos meus pares que hoje está sendo realiza-
aparelhamento do Ministério Público e do próprio Po- do o Congresso Nacional dos Urbanitários na sede da
der Judiciário. CNTI, em Luziânia.

Nessa linha, a informatização e a integração das Essa categoria, que congrega trabalhadores
bases de dados de todos os tribunais nacionais é ação dos setores elétrico e de água e esgoto, há muito vem
essencial e urgente. A tão reclamada celeridade proces- trabalhando para responder aos anseios da socieda-
sual no Judiciário e a possibilidade de integração de de brasileira.
ações dos Ministérios Públicos dependem, obrigatoria- A luta pela privatização do setor energético se
mente, da implementação dessas medidas. deve, em boa parte, aos urbanitários, que reivindicam

Por fim, em conjunto com a modernização e prestem as empresas públicas e estatais relevantes
com o reaparelhamento do Judiciário, há que se ter o serviços à Nação brasileira.
aperfeiçoamento das leis do processo e da execução Muito obrigado.
penal. O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente,

Relativamente a esse tema, entendo que não é o peço a palavra pela ordem.
aumento dos anos de pena que intimidará o criminoso. A O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
experiência mundial demonstra que não é o número de V. Exa a palavra.
anos de prisão associada ao del~o que inibe sua prática, O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela or-
mas a certeza de cumprimento da pena. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre

Assim, ao invés de despendermos energia para mestre Deputado Inocêncio Oliveira, trago saudações
alterar a legislação penal material, devemos modificar do meu querido Estado, o Pará.

-_._._._,_._..._.---_.__.__....
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Belém do Pará comemora, no segundo domingo Em uma fazenda, os policiais do meio ambiente
de outubro, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Por encontraram uma área com mais de trinta árvores
isso, solicito a todos os colegas desta Casa apoio a cortadas. Entre elas estavam mangueiras, goiabeiras,
requerimento para realização de sessão solene na cajuzeiros e garapas. Segundo a Polícia, o proprietá-
Câmara dos Deputados em homenagem a esse dia, a rio confessou que não tinha permissão do IBAMA
realizar-se em 9 de outubro de 2003. Estaremos tra- para cortar as árvores, mas teve de fazê-lo porque
zendo um pedaço do meu amado Estado para esta houve um vendaval na fazenda e algumas árvores fi-
Casa. Aproveito a oportunidade para pedir também caram danificadas. Este argumento não se justifica, fi-
apoio da imprensa nesse sentido. cando evidente que os cortes contrariam a legislação

A respeito, em projeto de lei de minha autoria, ambiental.
requeiro a transformação de Nossa Senhora de Na- Os patrulheiros, além das ocorrências, procura-
zaré, padroeira dos paraenses, em Padroeira da ram orientar os degradadores a respeito das infra-
Amazônia. ções cometidas.

Muito obrigado. Infelizmente, os crimes ambientais não são pu-
O SR. LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presiden- nidos com o rigor da lei, que, dependendo do grau da

te, peço a palavra pela ordem. infração, poderá levar o infrator à prisão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Estou encaminhando ofício ao Comandante da

V. Ex" a palavra. 1a Companhia da Polícia Florestal de Minas Gerais,
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT - MG. Pela para que eu possa conhecer mais detalhadamente as

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, operações realizadas e tomar as devidas providênci-
Sras. e Srs. Deputados, quero deste plenário saudar a 1a as junto aos órgãos de Governo competentes.
Companhia da Polícia Florestal de Minas Gerais, que Serei um baluarte na luta em defesa de nossas
nos dias 21 ,22 e 23 de março realizou uma operação em matas, mananciais e bacias hidrográficas, respeitan-
todo leste mineiro, quando foram detectadas e cataloga- do sua diversidade e construindo o caminho do de-
das 31 áreas de desmatamento, fogo e garimpo. De senvolvimento sustentável.
acordo com as informações divulgadas, a Polícia sobre- Peço que a meu pronunciamento seja dada pu-
voou toda a região, em especial Governadores Valada- blicidade nos órgãos de comunicação da Casa.
res. Foram catalogadas as áreas suspeitas de crime am- Muito obrigado.
biental por meio do Sistema de Processamento Geográ- O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço
fico (GPS) via satélite. Também foram feitas fotografias, a palavra pela ordem.
para auxiliar na busca. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Segundo informações dadas pela 1a Compa- V. Exa a palavra.
nhia da Polícia Florestal, há 17 locais com desmata- O SR. CARLOS SOUZA (PL - AM. Pela ordem.
mento, quatro matas com fogo, uma área de garimpo, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são dois os
três áreas com mineração. A Polícia flagrou ainda ca- assuntos de que desejo tratar.
çadores, que, ao perceberem a presença dos milita- Primeiro, reitero a denúncia feita pelo nobre co-
res, fugiram pela mata. lega que me antecedeu em relação à escuta ilegal fei-

Os Municípios envolvidos nas infrações ambien- ta na Assembléia Legislativa do Amazonas, meu
tais foram Coroaci , Virgolândia, Peçanha, Coluna, Estado. É verdade, Sr. Presidente. Digo isso porque
Cantagalo e Governador Valadares, além dos Distri- conheci o caso de perto.
tos de Santo Antônio do Porto e Pontal. A Polícia Flo- Convocada a Polícia Federal para fazer uma
restaI informou que nos próximos dias acontecerá a varredura, encontrou nos gabinetes de Deputados
segunda etapa da operação. Dessa vez, o trabalho daquela Casa artefatos de escuta. Portanto, não goza
será realizado por terra, nos locais onde foram detec- somente desse nefasto privilégio a Bahia, mas tam-
tados problemas na primeira operação. bém meu Estado.

Os patrulheiros já haviam apreendido em opera- O que mais me chama a atenção, Sr. Presiden-
ção anterior várias armas, dezenas de pássaros sil- te, é que o ex-Governador Amazonino Mendes adqui-
vestres, gaiolas, armadilhas, espingardas e muni- riu de Israel um aparelho que tem o poder de captar
ções, o que pode caracterizar que essa prática crimi- sons num raio de mais de 200 metros. Não sabemos
nosa vem ocorrendo cotidianamente. nas mãos de quem se encontra esse aparelho.
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Faço questão de denunciar o fato nesta Casa
para que o Conselho de Ética e este Poder tomem
providências, e o ocorrido na Bahia não sirva de mau
exemplo ao meu Estado.

Sr. Presidente, também desejo tratar da distribu
ição ágil e correta da Justiça, em todos os seus níveis.
Ela é a maior garantia do equilíbrio social e o susten
táculo da convivência pacífica e harmônica das pes
soas em sociedade. Contudo, se essa Justiça falha,
demora ou se torna ausente, os conflitos sociais au
mentam' a descrença do povo nas instituições se ge
neraliza e urge, então, uma providência.

A Justiça do Trabalho é a principal responsável
pelo equilíbrio nas relações de trabalho e única ga
rantia que o trabalhador brasileiro tem para fazer valer
seus direitos esbulhados. Se essa Justiça se torna
ausente, a anarquia entre o capital e o trabalho se ins
tala e prospera.

A cidade de Manaus tem uma população aproxi
mada de 1,5 milhão de habitantes. Com treze Varas
de Justiça, que recebem em média 35 mil processos
ao ano, possui hoje somente 26 magistrados para jul
gar uma média de 40 mil processos ao ano. Isso signi
fica que cada juiz está julgando 1.370 processos ao
ano, ou 125 processos ao mês, ou ainda 6,25 proces
sos ao dia. Esse volume de trabalho é humanamente
impossível, se levarmos em consideração que uma
audiência de instrução e julgamento, pela sua própria
celeridade, dura de quatro horas a alguns dias, de
pendendo da complexidade do caso.

A ausência da Justiça do Trabalho é um grave
problema que precisa ser imediatamente sanado. Em
países do Primeiro Mundo, a Justiça trabalha com um
juiz para cada 5 mil habitantes. No Brasil, essa média
é de um juiz para cada 25 mil habitantes.

Apesar do número inexpressivo de magistrados,
a Justiça do Trabalho do meu Estado conseguiu julgar
grande parcela de processos que recebeu. Esses jul
gamentos resultaram na distribuição de 106 milhões
de reais para os trabalhadores e uma arrecadação de
mais de 5 milhões de reais para a Previdência Social.

Nobres colegas, levando-se em consideração
os grandes problemas enfrentados no meu Estado
nessa área, solicito encarecidamente ao Exmo. Sr.
Presidente João Paulo Cunha que use de suas prer
rogativas para determinar celeridade na tramitação
do Projeto de Lei n° 3.384, de 2000, que autoriza, en
tre outras, a criação de mais seis Varas da Justiça do
Trabalho no Estado do Amazonas e mais duas no
Estado de Roraima.

Com a imediata aprovação desse projeto, esta
remos fazendo justiça à Justiça do Trabalho, que par
ticularmente em meu Estado, apesar de todos os per
calços, é ágil e eficiente.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

acordo com o § 4° do art. 9° do Regimento Interno,
concedo a palavra, para uma Comunicação de lide
rança, pela representação do PRONA, ao nobre De
putado Enéas.

O SR. ENÉAS (PRONA - SP Como Líder. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o texto que será pronunciado por
mim é uma mensagem que o PRONA transmite a
S. Exa o Sr. Presidente da República.

No dia 19 de março de 2003, o mundo assistiu
perplexo ao início da investida bélica dos Estados
Unidos da América do Norte contra o território do Ira
que. As razões apontadas para tal atitude, que contra
riaram decisão da ONU, foram a existência naquele
país de armas de destruição em massa, além de pos
sível insatisfação coletiva contra o governo Sr. Sad
dam Hussein, apontado como ditatorial e sanguinário.

Na verdade, as razões que levaram os Estados
Unidos a realizar uma invasão armada de um país li
vre e soberano, pelo menos em teoria, longe estão de
representar uma preocupação com os destinos da
humanidade, eliminando possíveis focos de terroris
mo internacional, e muito menos de significar apreço
pelas condições de liberdade e de democracia do
povo iraquiano.

Para entender bem o processo, é necessário re
montar ao acordo firmado em 1944, em Bretton Wo
ods, nos Estados Unidos, onde se definiu o dólar
como a moeda de referência nas transações interna
cionais e se exigiu que passasse a existir, como ga
rantia de validade da moeda, um certo equivalente
em ouro depositado em Fort Knox. Estava instituído o
padrão ouro.

Em 1971 , o Presidente Nixon rompeu as regras
estabelecidas em Bretton Woods e a emissão da mo
eda americana passou a ser feita segundo os interes
ses daquela nação. A partir daí, os Estados Unidos
passaram a ser a "Casa da Moeda do Mundo".

Mais recentemente, com o advento e a explosão
da informática, deixou de ser necessária até a emis
são da moeda. Por intermédio de impulsos do compu
tador circulam diariamente, de um a outro ponto do
planeta, fortunas fabulosas da ordem de 1 trilhão a 2
trilhões de dólares, dos quais apenas cerca de 2% a
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3% correspondem a transações comerciais, sendo o
restante especulação pura, sem nenhuma correspon
dência com o mundo físico, como vem assinalando o
renomado economista e pensador americano Mr. La
rouche, no hebdomadário Executive Intelligence Re
view, periódico em que ele estuda, disseca e explica a
crise do sistema financeiro internacional como a ca
minhada para um abismo que, se não detida, levará,
sem dúvida, a humanidade para uma nova idade das
trevas.

Esse é o império do dinheiro falso, do papel pin
tado, que não tem coisa alguma a ver com a realidade
do mundo físico. As riquezas reais do mundo físico
são a água potável, da qual detemos 21% da que
existe no planeta, as matérias-primas do reino mine
ral - e nessas também somos o País mais rico do
mundo -, as florestas - e possuímos a maior do mun
do - os rebanhos, o solo propício à agricultura, etc.,
etc., etc.

Pois bem, os Estados Unidos vêem, com muita
preocupação, o avanço do euro como moeda de troca
no mundo europeu e no resto do mundo.

E o Iraque, que já detém a segunda maior reser
va petrolífera do planeta, cometeu a ousadia, no ano
2000, de resolver adotar o euro como sua moeda de
troca nas relações internacionais, no que foi seguido
parcialmente pelo Irã, pela China e pela Rússia.

Não há dúvida de que a maior potência imperial
não terá coragem de atacar a China, porque ela de
tém o controle do ciclo nuclear - ela tem bomba atô
mica.

Não dá para enfrentar os megatons dos Estados
Unidos, mas eles por certo não quererão ver Was
hington ser varrida do mapa da Terra.

É a dissuasão estratégica, única ferramenta a
ser utilizada por um país para impedir a ação predató
ria de um outro país sobre o seu território.

Daí por que eu propus, na eleição presidencial
de 1998, que o Brasil não assinasse o Tratado de
Não-Proliferação de Armas Nucleares.

E fui achincalhado, vilipendiado por grande par
te da imprensa brasileira, antinacional, apodrecida,
em franca decomposição, que se apraz com o estado
servil em que se encontrava e se encontra o Governo
brasileiro, de joelhos no cenário internacional.

Neste momento em que a maior parte do mundo
civilizado se diz contrária à invasão do Iraque pelos
Estados Unidos, não basta a nós do Brasil, potência
continental, dizermos que não estamos de acordo
com a invasão.

Não adianta coisa alguma sacudirmos lenços
brancos e fazermos passeata de paz. Como não pos
suímos potencial bélico mínimo, pela deterioração
programada a que foram submetidas as nossas For
ças Armadas, com a conivência do Poder Constituído
apátrida, que deixou a área militar da Nação sem re
cursos para suprir seus velhos aviões de combate e
seus tanques obsoletos ou mesmo para alimentar
seus praças, só existe uma possibilidade para se con
trapor a esse verdadeiro genocídio, digno de fazer in
veja às hostes de Assurbanipal, quando, na antiga
Assíria, arrancava a pele em vida dos seus prisionei
ros de guerra: é a ruptura definitiva com o modelo pú
trido que nos é imposto pelo sistema financeiro inter
nacional, do qual são tentáculos o FMI, o Banco Mun
dial, o BID, a Organização Mundial do Comércio et ca
terva.

E agora falo diretamente a S.Exa. o Presidente
da República do Brasil, que tem em suas mãos uma
oportunidade ímpar na história do Brasil.

Aproveite a oportunidade histórica que nos está
sendo oferecida pelo próprios donos do mundo.

Diga basta a esse modelo nauseabundo e infec
to que suga as entranhas da Nação. Ordene que não
mais sejam pagos, por ruptura unilateral, os juros da
dívida pública, que chegaram a 114 bilhões de reais.
V. Ex" estará, assim, criando condições de sobrevi
vência para os brasileiros, que não têm mais esperan
ça de um futuro com dignidade, uma vez que todo o
resultado do seu trabalho, toda a produção nacional,
tudo se esvai, como uma flor que se estiola.

Isso tem que ser feito e já está quase passando
do tempo, porque o total da dívida pública, aí incluí
das a interna e a externa, cresce como um tumor ma
ligno e já ultrapassou a assombrosa cifra de 1 trilhão
de reais.

A suspensão do pagamento da dívida pública,
corno é previsível, trar-nos-á algumas dificuldades em
diversas áreas do comércio com o exterior. Mas lem
bre-se V. Exa de que já passamos por situação seme
lhante quando da Grande Depressão, em 1929, e a
ela sobrevivemos, como sobreviveremos agora.

Somos quase auto-suficientes em petróleo. Pro
duzimos cerca de 95% do total de 1,8 milhão de barris
que consumimos por dia. Não nos preocupemos com
os chips e artigos similares que importamos das
transnacionais, sob o domínio do império, vindos de
Taiwan, da Coréia ou seja lá de onde for. Temos gente
boa, e muita gente boa, técnicos e engenheiros alta
mente qualificados, atualmente desempregados, tra
balhando em lanchonetes ou dirigindo táxis, cidadãos
ávidos por criar e produzir nas áreas em que foram
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qualificados. Já tivemos exemplo disso no passado,
na indústria aeronáutica, no trabalho desenvolvido
pela nossa Embraer.

E não tema V. Exa pelo aporte dos tão decanta
dos investimentos externos. Relatório do Tribunal de
Contas da União examinado pelo professor de Eco
nomia Dr. Adriano Benayon do Amaral mostra que, na
média dos últimos dez anos, para cada 1 dólar com
que o Banco Mundial e o BID financiaram o Brasil, o
País mandou para fora 1,4 dólar.

Atrairemos, instantaneamente, a França e a Ale
manha, que expressamente já declararam o seu re
púdio à ação antiamericana no Iraque.

Para essas nações, que precisam muito do pe
tróleo, podemos acenar com a energia da biomassa,
que, em nosso País, com a riqueza imensurável de
luz solar de que somos dotados, pode apresentar-se
como o álcool e os óleos vegetais, capazes de substi
tuir, com vantagens, todos os derivados do petróleo.

E tanto a China como a Rússia e a índia, além
de vários outros países, poderão ser excelentes par
ceiros comerciais, no caso de retaliações advindas do
império americano.

E não se fale em risco de não-abastecimento.
Nossos irmãos da América Latina e da Ásia estarão
prontos, sem dúvida, a estabelecer parceria conosco,
visando também a se libertar do octpopus que lhes
suga o sangue circulante.

Claro está que medida desse jaez implica deci
são enérgica, firme, que pode ser traduzida em uma
palavra: coragem.

Esta é a mensagem que dirijo a V. Exa
, em meu

nome e no do Prona. E o faço também em nome de
mais de 1 milhão e 570 mil eleitores que me elege
ram, o que representou a maior votação individual ja
mais obtida na história da República do Brasil para a
Câmara dos Deputados.

Coragem!
Dê o grito de independência econômica, com

quase 181 anos de atraso da independência política.
Dê um passo à frente. Não tenha medo. V. Exa será
seguido por todos os brasileiros que o guindaram à
sua condição atual, na expectativa de que V. Exa pos
sa libertá-los dos grilhões da escravidão secular.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente,

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

V. Exa a palavra.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, apesar do tempo de
corrido, louvo a atitude de S.Exa o Presidente da Re
pública ao trazer pessoalmente ao Congresso Nacio
nal a Mensagem Presidencial e o Plano de Govemo,
em cumprimento a um preceito constitucional.

Costumeiramente, esse rito fora cumprido pelo
Ministro-Chefe da Casa Civil. Acredito, no entanto,
que essa atitude de S.Exa seja uma tentativa de ame
nizar as contundentes críticas de que tem sido alvo
desde a criação do Conselho de Desenvolvimento
Social, com a incumbência de "articular as diversas
representações da sociedade civil, a fim de efetivar as
reformas necessárias ao país".

O Presidente Lula fez questão de enfatizar em
seu discurso que o conselho "em hipótese alguma
substitui ou reduz o poder do Congresso Nacional".
Acredito, no entanto, Sr. Presidente, que por mais
tranquilizadora que possa ser essa mensagem ela re
força de maneira incômoda uma certa passividade do
Poder Legislativo. Será que em detrimento de peque
nas concessões permitiremos que as nossas prerro
gativas sejam aviltadas?

A atual conjuntura não poderia ser mais apropri
ada para que pudéssemos criar a nossa própria
agenda de trabalho, sem a indevida ingerência do Po
der Executivo. A criação desse conselho de maneira
unilateral, pelo Executivo, mostra claramente desca
so para com este Poder. Temos a obrigação, Sr. Presi
dente, de nos incomodar com esse descaso. Creio ter
chegado a hora de expiarmos nossa culpa por tal situ
ação. Será que não é o momento adequado para que
possamos resgatar a nossa autonomia? Será que
não estamos gradativamente renunciando ao nosso
importante papel de legislar e de fiscalizar os atos da
administração pública?

Crescem no Brasil instâncias de participação da
comunidade e de controle social como conselhos, as
sociações e movimentos populares que são, indubita
velmente, importantes fóruns de debates e canais
abertos com os Parlamentos municipais, estaduais e
federal. Não podemos, no entanto, Sras. e Srs. Depu
tados, deixar que essas entidades representativas
substituam o papel que cabe soberanamente aos
Parlamentos.

Há muito o Poder Legislativo deixou de ser o
foro de grandes debates e passou a ser motivo de crí
ticas e acusações na mídia. A quem podemos atribuir
a culpa? A nós mesmos, quando aviltamos nossas
atribuições, quando permitimos que maculem nossa'
instituição, quando relegamos a segundo plano o
exercício do poder que nos foi outorgado.

-----,_..__._._-_.•-
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Sras. e Srs. Deputados, estamos também ferin- mente na questão política. Seria um contra-senso co-
do a cidadania que não se exaure no ato eleitoral. Ela meçar da estaca zero, e ademais não podemos per-
deve ser exercida diuturnamente, e cabe a este Paria- der o "bonde da história", sob pena de sermos surpre-
mento o papel de descobrir os anseios da sociedade, endidos novamente no futuro com legislações produ-
antecipando-se ao debate, trazendo para dentro dos zidas por magistrados.
fóruns as bandeiras de outras organizações constituí- Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
das na sociedade. O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

Todas as aleivosias e ataques desfechados con- palavra pela ordem.
tra este Parlamento são indevidas e perigosas. Indevi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
das porque o Congresso Nacional é o microcosmo da V. Exa a palavra.
sociedade brasileira, é o extrato do próprio povo, que, O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
pela impossibilidade material de se reunir para o de- revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos Parlamenta-
bate, escolhe os seus representantes, que somos res que, como eu, tanto lutam para ver erguida a
nós; perigosas porque o Congresso Nacional simboli- construção naval brasileira, quero dizer que segun-
za mais que qualquer outro Poder o regime democrá- da-feira, dia 31 de março, será um dia muito importan-
tico, a capacidade de que o povo exerça efetivamente te em Angra dos Reis: depois de dez anos, o antigo
o Poder. Sem o Parlamento o povo estará indubitavel- Estaleiro Verolme, hoje Brasfels, vai lançar ao mar
mente sem voz. uma nova embarcação. Esse contrato, o primeiro de

O Governo alardeia aos quatro ventos que veio uma série de três, no valor de 93 milhões de dólares,
para mudar e que finalmente as reformas serão implan- vai gerar empregos e ajudar a aquecer a economia do
tadas. Mas vale a pergunta: há alguma proposta concre- nosso País.
ta para a Reforma da Previdência? Em todos os deba- Na ocasião, teremos a honra da presença da Mi-
tes de que participa, o Ministro da Previdência apresen- nistra de Minas e Energia, Sra. Dilma Rousseff, que
ta sempre os problemas do setor - alguns de forma tão corajosamente tomou posição de apoio à mudan-
equivocada -, mas as soluções são ainda uma incógni- ça dos editais da Petrobras quanto às construções
ta. Na área tributária a única "novidade" são as declara- das futuras plataformas, que esperamos estarem
ções do Ministro da Fazenda de que a CPMF inevitavel- sendo construídas no Brasil, gerando riqueza e em-
mente se tornará um imposto definitivo. prego para o nosso povo.

O Presidente Lula, ao se eleger de forma tão Muito obrigado, Sr. Presidente.
maciça, recebeu da população um cheque em bran - O SR. GUILHERME MENEZES _ Sr. Presiden-
co. Não tem o direito portanto de frustar as esperan-
ças de seus eleitores, e a falta de decisões, a indefini- te, peço a palavra pela ordem.
ção, o improviso, o entusiasmo e as intrigas que domi- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
nam o seio do próprio Governo estão deixando a po- V. Exa a palavra.
pulação com o temor de ter sido vítima de um estelio- O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pela
nato eleitoral. As críticas estão corretas - como foram ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
as declarações do Presidente desta Casa, nobre De- pela manhã, neste plenário, foi realizada sessão sole-
putado João Paulo Cunha - e devem ser considera- ne, requerida por alguns Deputados do Partido dos
das sem superficialidades. Trabalhadores, sobre o tema que a CNBB este ano

Neste momento em que o Governo mostra-se apresenta.
desnorteado - nem as nomeações para o segundo e Desde 1985, a CNBB apresenta tema relaciona-
terceiro escalões estão definidas - acredito, Sr. Presi- do à exclusão social para a Campanha da Fraternida-
dente, que temos o dever de antecipar-nos aos deba- de. Em um ano, o tema apresentado tratou de crian-
tes, de demonstrar claramente que se o Poder Execu- ças em situação de risco; em outro, de afro-descen-
tivo não tem propostas concretas para as reformas dentes; em outro, da mulher; no ano passado, do
previdenciária, tributária e política, nós as temos. To- índio; e, este ano, do idoso.
das essas propostas já foram exaustivamente debati- Fica, portanto, a mensagem que sempre que se
das por nós e é daqui que elas devem nascer. Foram denuncia, principalmente à CNBB, a exclusão,
instaladas recentemente as Comissões Especiais so- está-se pregando a inclusão como pressuposto para
bre essas reformas, mas creio que devemos criar a a paz.
nossa própria agenda, resgatando tudo o que já foi No momento em que assistimos ao massacre
exaustivamente debatido neste Parlamento, especial- cirúrgico, no Iraque, contra a população civil desar-
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mada, o Presidente George W. Bush autoriza a busca rio e São Gabriel da Palha, e percebi que o uso de ve-
de petróleo nesse país. neno nas lavouras de coco e café é assustador. No

Vimos há poucos meses a tentativa de golpe Município de Valério, a maioria das mortes por câncer
branco na Venezuela - quarto produtor de petróleo do é derivada desse uso. Pequenos produtores fazem,
mundo. Estamos assistindo a todo momento ao risco naquele Município, uma frente contra esse procedi-
desse ataque. Há também a diversidade biológica do mento, e estão sendo ameaçados de morte por tenta-
Brasil e a questão da água que já tentaram inclusive rem denunciar a situação.
vender para um testa-de-ferro: a Lionesse Des-eau. Neste momento em que tanto se fala nos trans-

Fica, portanto, esse assunto para reflexão e o gênicos, penso que também precisamos disciplinar o
cumprimento à CNBB por eleger tema tão importante. uso de agrotóxicos, proibidos há muito tempo mas

Concluo meu discurso, Sr. Presidente, com uma ainda usados no País, envenenando os alimentos, a
frase do Ministro da Educação, Prof. Cristovam Buar- água, a terra, o povo. Daqui a duzentos anos, ainda
que: "Há décadas estamos sendo treinados para a in- vamos sofrer os efeitos desses venenos no solo agrí-
diferença. É necessário que principalmente as autori- cola.
dades brasileiras não se entreguem à indiferença Os Ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e
com os horrores da guerra e os horrores da violência da Agricultura precisam tomar conhecimento desse
no solo brasileiro': fato. Precisamos agir para ter uma agricultura saudá-

Era o que tinha a dizer. vel, a fim de que, além dos produtores, os consumido-
O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente, res tenham a segurança de estar consumindo alimen-

peço a palavra pela ordem. tos saudáveis.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. ANTONIO NOGUEIRA - Sr. Presidente,

V. Ex" a palavra. peço a palavra pela ordem.
O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- V. Exa a palavra.
taria de fazer dois registros, rapidamente. O primeiro O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or-
diz respeito à Medida Provisória n° 113. Num momen- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
to de clarividência, de consciência e, acima de tudo, te, Sras. e Srs. Deputados, queremos registrar nossa
de responsabilidade, o Presidente Luiz Inácio Lula da posição contra a guerra no Iraque.
Silva editou essa medida provisória, visando regula- Às 11 h40min da noite de ontem, horário de Bra-
mentar a comercialização da soja transgênica no Rio sília, as agências de notícias anunciavam que a capi-
Grande do Sul. tal daquele país, Bagdá, fora atingida por sete novas

O segundo se refere à Ministra do Meio Ambien- explosões. O confronto em solo deixou centenas de
te, Marina Silva. Hoje, S.Exa esteve reunida conosco pessoas mortas, numa atitude insana do Presidente
em audiência pública que teve a duração de sete ho- Bush, demonstrando egoísmo e ambição pelo poder,
raso Com certeza, S.Exa teve participação decisiva na em troca de vidas humanas.
edição da Medida Provisória n° 113. No início da manhã no Iraque, as chamas provo-

Com este registro, agradeço a oportunidade cadas pelos mísseis e bombas tomavam conta de um
concedida, deixando nosso abraço ao Presidente e cenário de horror. Aquele país está sendo destruído,
aos companheiros. deixando de ser uma nação e virando um monte de

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a ruínas.
palavra pela ordem. No meio desse conflito lamentável e sangrento,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem deixo aqui minha indignação contra os ataques e mi-
V. Ex" a palavra. nha consternação pelas vítimas. Tcx:los, Sr. Presiden-

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem. te e caros colegas, são seres humanos como nós e
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje apre- têm direito à vida. Até agora os números divulgados
sentei requerimento na Comissão de Agricultura e sobre a guerra confirmam 49 soldados americanos e
Política Rural, solicitando, ainda para o primeiro se- 570 iraquianos mortos, além de 3.500 prisioneiros.
mestre, a realização de um grande seminário sobre o A Nação brasileira, Sr. Presidente, assiste indig-
uso de agrotóxicos na agricultura brasileira. nada a esse massacre promovido pelos Estados Uni-

Recentemente, visitei alguns Municípios no dos e sabe muito bem dos interesses comerciais e do
Estado do Espírito Santo, principalmente os de Valé- desejo de poder que se escondem atrás dessa atitu-
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de insana. Os norte-americanos buscam a qualquer
custo não somente o domínio do petróleo, mas tam
bém o controle geográfico de uma região que ainda
não possuem e que abriga muitos países com grande
potencial econômico, como a China, que ameaçam o
poderio econômico dos Estados Unidos.

O Brasil e boa parte do mundo não aceitam
essa guerra. A República democrática brasileira, co
mandada pelo Partido dos Trabalhadores, quer paz!
Queremos paz para crescer, para ver nosso projetos
se transformarem em realidade, sem bloqueios eco
nômicos nem retaliações dos países em guerra.

Cabe aqui, Sr. Presidente e caros colegas, mos
trar toda nossa indignação contra a decisão demente
do Presidente Bush em promover essa guerra. Diga
mos não aos ataques americanos e à miséria humana!

O Presidente Lula deu grande exemplo ao mun
do quando se manifestou contrário à guerra, invocan
do seus Ministros e o seu partido para que lutem pela
transformação do País em uma nação onde prevale
çam os direitos dos cidadãos, sem distinção de raça
ou condições econômicas.

Um grande contraste marcou o posicionamento
do Brasil: enquanto os Estados Unidos matam seres
humanos sob o pretexto de libertar um povo, o Brasil
cria o Programa Fome Zero, cujo grande desafio é
salvar vidas e garantir cidadania.

Gostaria de deixar esta súplica, Sr. Presidente,
caros colegas, a todos os que governam e vivem nes
te País: é necessário uma corrente pela paz e o repú
dio a todo e qualquer tipo de força, onde a vida huma
na esteja ameaçada.

Que o nosso apelo seja ouvido por todos os paí
ses. E que essa prática nunca mais seja seguida por
nenhuma outra nação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

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

V. Ex" a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há dois
anos nosso querido companheiro Natur de Assis Fi
lho, Presidente do Partido Verde de Ubaíra, na Bahia,
foi brutalmente assassinado. Homem extraordinário 
ecologista, pacifista, poeta, sociólogo, economista-,
lutou pela democracia no Brasil e na América Latina.
Ao voltar para sua querida cidade, foi covardemente
executado.

Os assassinos do companheiro Natur e um
ex-Prefeito envolvido no crime continuam soltos.

Estamos pedindo justiça, Sr. Presidente, para que os
assassinos sejam condenados.

Sras. e Srs. Deputados, estou encaminhando à
Procuradoria-Geral da República e ao Ministro da
Justiça pedido de providências para garantir a urgen
te homologação da reserva indígena Raposa/Serra
do Sol, em Rondônia. A imprensa nacional dá conta
de um possível acordo para filiação do Governador ao
Partido dos Trabalhadores, em troca da não-homolo
gação dessas terras. O fato está sendo divulgado pela
imprensa, mas não acredito nisso.

O Brasil exige urgentemente a demarcação des
sas e de todas as terras indígenas brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a

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

V. Exa a palavra.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho a
esta tribuna para registrar que realizaremos, neste fi
nal de semana, o Encontro Estadual de Comunicação
Comunitária, em Porto Alegre, que reunirá em torno
de 250 pessoas para debater a atual situação das rá
dios comunitárias no Rio Grande do Sul, que vêm en
frentando forte repressão da Polícia Federal a mando
da Anatel.

No meu Estado, existem mais de quatrocentos
pedidos para a criação de rádios comunitárias. No
Brasil todo, esse número ultrapassa 40 mil. Por isso,
estamos organizando esse evento, que contará com a
presença de um representante do Ministro das Comu
nicações, Miro Teixeira, que falará sobre a ação da
Secretaria de Serviços de Radiodifusão daquele Mi
nistério em relação às rádios comunitárias na nova
conjuntura nacional, a fim de atender aos mais de 40
mil processos que ali tramitam. Contaremos também
com mais de trezentos participantes.

Sr. Presidente, precisamos fazer no Brasil pelo
menos três reformas: a reforma agrária, com distribui
ção de terras para quem quiser trabalhá-Ias; a refor
ma dos rios, para que todos tenham direito à pesca; e
a reforma dos meios de comunicação. Para fazer esta
última, as rádios comunitárias são fundamentais para
o povo brasileiro.

Sr. Presidente, estamos fazendo a nossa parte.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa a palavra.
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o SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a falta de qualida
de do ensino público, que compromete o futuro das no
vas gerações, e o distanciamento da escola pública das
preocupações da sociedade e dos problemas nacionais
constituem fatores relevantes para a perda de concerto
da escola no ambiente social.

Uma das grandes fontes de dispêndio do Esta
do, em qualquer dos três entes da Federação - União,
Estados e Municípios - é oriunda da depredação das
instalações escolares, seja pelos seus próprios alu
nos, seja pela comunidade. É que alunos e cidadãos
não são atraídos pela escola, não se sentem compro
metidos com ela, não se vêm como parte dela, não a
entendem como patrimônio da própria sociedade. A
escola pública, para muitas comunidades, é apenas
um assunto de governo.

Esse é um problema histórico. Mas, além do dis
tanciamento entre a escola e a sociedade, um outro
dado vem se agregando nos últimos anos: a invasão
da violência e do crime no ambiente escolar. Invaria
velmente, acompanhamos todos os dias, sobretudo
nas grandes Capitais brasileiras, notícias de violência
entre alunos e até de estudantes contra professores.
A escola, outrora um espaço de esperança e de paz,
vem se transformando em palco de conflitos e em are
na para a livre e impune atuação de traficantes de
drogas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é mi
nha intenção salientar ainda mais os fracassos da po
lítica educacional e da segurança pública do Governo.
Meu objetivo, neste instante, é comemorar uma vitó
ria da escola, do Estado e da sociedade brasileira.

Quero também registrar a grande contribuição
que a Organização das Nações Unidas para a Educa
ção, Ciência e Cultura - UNESCO está dando ao
povo brasileiro no sentido de implantar o espírito da
não-violência, a cultura da paz e o fortalecimento da
cidadania, usando para isso as instalações escolares
de comunidades e de bairros marcados pela violência
e pela falta de compromisso da sociedade com a es
cola e vice-versa.

Recentemente, a convite do Coordenador da
UNESCO na Bahia, Djalma Ferreira, acompanhei a
visita de três jornalistas estrangeiros - Manoel Marti
nez, da agência de notícias espanhola EFE; Santiago
Ferrei, da agência italiana ANSA; e Luís Esnal, do jor
nal argentino La Nación - a escolas da rede estadual
de educação nas quais aquele órgão das Nações
Unidas, em parceria com o Governo do Estado, reali-
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za desde 2001 o programa denominado Abrindo
Espaços.

O programa, concebido e executado por técni
cos da UNESCO e voluntários, não visa apenas abrir
o espaço das escolas públicas, nos finais de semana,
às atividades da comunidade que vive em torno das
instalações escolares, para aproximar a escola da so
ciedade e a sociedade da escola.

O programa tem também o propósito de abrir
novos espaços na própria existência das pessoas 
crianças, jovens, adultos e idosos - para elevar a qua
lidade de vida e resgatá-Ia para novos horizontes.

O Abrindo Espaços está implantado em 58 es
colas estaduais de Salvador localizadas em 43 bair
ros e comunidades onde se registram altos índices de
violência, gerada pela criminalidade e estimulada
pela ociosidade, pelo desemprego e pela falta de
perspectivas.

A chegada do Abrindo Espaços, Sras. e Srs. De
putados, abriu enormes oportunidades, mobilizou as
energias adormecidas das comunidades, tornaram
seus dias de sábado e domingo mais felizes e produti
vos, e fizeram-nas retornar à prática da cidadania.

Com o suporte de técnicos e de 800 voluntários,
o programa oferece nas 43 escolas cerca de 800 ofici
nas de esportes, de cultura e de formação profissio
nal. A meta, até 2006, é atingir cem escolas da capital
e do interior. E o objetivo, sem dúvida alguma, é mu
dar a vida das pessoas, com dignidade.

Em abril, a UNESCO deverá lançar a publicação
Revertendo Violências, Semeando Futuros, com uma
avaliação do programa que, simultaneamente, vem
sendo aplicado no Rio de Janeiro e Pernambuco. E
que está fadado a tornar-se referência internacional
de combate à violência, numa contribuição efetiva do
Brasil à paz e a harmonia entre as pessoas e os po
vos.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO JOAQUIM - Sr. Presidente,

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

V. Exa a palavra.
O SR. ANTONIO JOAQUIM (PPB - MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma segunda-feira, assisti a aula inaugural proferida
pelo Governador do Estado do Maranhão, José Rei
naldo Tavares - do partido de V. Exa, o PFL -, no
Espaço Renascença, em São Luís.

Integravam a Mesa, da qual tive a honra de fazer
parte, várias entidades, professores e estudantes. O
enorme recinto estava lotado com representantes de
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todos os 217 Municípios maranhenses. Isso me trou- - Atender, em 2003, a 100.050 estudantes com
xe muitas recordações, pois minha mãe foi professora o livro didático Vamos Ler, como instrumento auxiliar
e Diretora Regional em nosso Município. ao processo de leitura;

O evento causou-me forte impressão. Eu imagi- - Atingir 56% da demanda da educação de jo-
nava assistir a uma aula inaugural comum a essas so- vens e adultos, priorizando a faixa etária entre 15 e 24
lenidades, mas presenciei o lançamento de dois pro- anos, permitindo, entretanto, o ingresso de estudan-
gramas de extrema importância e abrangência para a tes de qualquer faixa etária;
educação em nosso Estado: o Programa Maranhão - Implantar 3.500 Núcleos de Educação de Jo-
na Escola e o Programa Vamos Ler. vens e Adultos - EJA, nas zonas rural e urbana dos

O Governador está demonstrando grande preo- 217 Municípios;
cupação e capacidade de enfrentar as dificuldades - Capacitar 3.500 professores, por meio de cur-
por que passa não só o Maranhão, mas todos os sos de 80 horas;
Estados brasileiros. Como sabem V.Ex.!!:!, nosso Esta- - Realizar, em todos os 217 Municípios mara-
do tem um dos mais baixos IDHs do País. nhenses, uma ampla mobilização, visando fortalecer

Quero registrar alguns aspectos desses progra- e promover a modalidade de Educação de Jovens e
Adultos.mas.

O Programa Maranhão na Escola destina-se a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos e tem nos causou mais alegria e admiração foi a grande mo-
como meta a universalização do ensino fundamental bilização feita pelo Governo do Estado através da Ge-

rência de Desenvolvimento Humano, presente na so
nos 217 Municípios maranhenses, colocando 100%

lenidade de abertura.
das crianças em idade escolar para estudar. Foram

Para que se tenha, neste plenário da Câmara
criadas condições para que haja salas de aula em to-

dos Deputados, uma idéia do alcance do Programa,
dos os locais e incentivos para que as crianças fre-

compunha a Mesa, como representante dos estudan
qüentem a escola.

tes, uma senhora com 72 anos de idade. E mais ain-
O Programa Vamos Ler, que mais me chamou a da: foi gravado o depoimento de pessoas que, por ne-

atenção, visa à erradicação do analfabetismo, que cessidade de trabalhar, deixaram de estudar, tais
apresenta elevado índice no Estado. É uma iniciativa como operários, e que agora estão retornando à es-
do Governo do Maranhão, por intermédio da Gerên- cola.

cia de Estado de Desenvolvimento Humano e em par- O Maranhão que, repito, tem um dos mais bai-
ceria com os Municípios, que se inscreve na história xos IDHs do Brasil, está trilhando o caminho certo em
da educação maranhense por buscar a superação, busca da cidadania. Os Parlamentares brasileiros
em curto prazo, das altas taxas de analfabetismo. precisam tomar conhecimento desse grande avanço.
Esse programa vai garantir a mais de 100 mil jovens e Sr. Presidente, solicito a V. Exa que autorize a di-
adultos, das zonas rural e urbana, o direito de fre- vulgação do meu pronunciamento na Rádio Câmara
qüentar ou de voltar à sala de aula. E, assim, vai mos- e no Jornal da Câmara, para que exemplos iguais ao
trar a todos que ler e escrever é fundamental para au- do Maranhão sejam seguidos, a fim de beneficiar nos-
mentar as chances de uma vida melhor. sos Estados e o Brasil, que tanto precisam de nossa

Com o Programa Vamos Ler, que conta com um contribuição.
investimento total de 17 milhões de reais do Governo O SR. ODAIR - Sr. Presidente, peço a palavra
do Estado, os maranhenses que não tiveram oportu- pela ordem.
nidade de estudar poderão, em quatro anos de curso O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
intensivo, concluir o ensino fundamental. V. Exa a palavra.

O objetivo do Programa Vamos Ler é promover O SR. ODAIR (PT - MG. Pela ordem. Sem revi-
a melhoria e a expansão da Educação de Jovens e são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
Adultos no Estado do Maranhão. E, para alcançá-lo, o dos, quero fazer um registro a respeito de dois reque-
Governo do Estado está buscando parcerias com to- rimentos que apresento à Mesa.
dos os Municípios, universidades e organizações Um deles solicita a realização de sessão solene
não-governamentais. para comemorar os 170 anos de fundação da Socie-

As metas do Programa Vamos Ler são: dade São Vicente de Paula. Essa instituição mundial
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tem-se dedicado, ao longo dos anos, a ajudar os mais
pobres.

Outro requerimento pede a revisão e a fiscaliza
ção, por parte do Departamento Nacional de Produ
ção Mineral, na mina das Águas de São Lourenço,
onde constam sérios indícios de superexploração e
de desmineralização dos recursos hídricos.

Fizemos hoje reunião com o Secretário de Mi
nas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia.
Fomos bem recebidos e tivemos o compromisso do
Secretário no sentido de que, em quinze dias, serão
tomadas providências em relação àquela mina do
Município de São Lourenço, Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nobres Deputados, esperei pacientemente para fazer
esta reclamação, porque considero a matéria de ex
trema relevância, e qualquer adiamento configura pe
cado contra os propósitos do Poder Legislativo.

Tramita na Casa, desde 1995, proposta de
emenda constitucional do Sr. Deputado Luciano Zica,
do PT de São Paulo, que amplia o disposto no art. 50
da Lei Maior, possibilitando a convocação de dirigen
tes de entidades da administração indireta para pres
tarem informações ou esclarecimentos pessoalmen
te, quando necessário, caracterizando naturalmente
crime de responsabilidade o não-atendimento.

No momento, a matéria, que já recebeu parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação quanto à admissibilidade, encontra-se na
Mesa Diretora e aguarda tão-somente designação de
Comissão Especial para apreciá-Ia.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa para que
tome providências imediatas no sentido de acelerar a
tramitação do processo, de sorte que tenhamos ago
ra, no início da Legislatura, esse instrumento funda
mentai para que se realize com eficácia a função de
controle e fiscalização, conforme previsto nos arts. 60
e 61 do nosso Regimento.

Claro que a matéria interessa a todas as Comis
sões, mas a nenhuma é tão imprescindível quanto à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que
neste momento se dispõe a dizer a que veio e a en
frentar de uma vez por todas o problema da corrup
ção, cuja solução há tanto tempo atormenta a nossa
paciência.

Dado curioso, Sr. Presidente, é que a Constitui
ção permite a convocação de Ministros de Estado,
mas os verdadeiros mandarins de gabinetes, encas
telados em autarquias, fundações, empresas públi
cas e sociedades de economia mista, são inteiramen
te refratários a essa imposição de transparência e
apenas podem ser convidados, reservando-se o direi
to de aceitar ou gentilmente declinar do convite sem
maiores conseqüências.

Interessante é que, nesse caso, o Congresso
pode o mais, mas não pode o menos. Ou seria o con
trário? Já se disse que neste País há Ministérios que,
se deixassem de existir, ninguém sentiria fa~a deles.
Mas há empresas públicas que são verdadeiros en
claves, são núcleos duros e superlativos de poder, e
as suas decisões influem mais sobre a vida do País e
do cidadão do que várias instâncias do primeiro esca
lão juntas. Precisamos ouvir essas entidades quando
necessário, a tempo e a hora, em cima dos fatos por
acaso temerários ou francamente lesivos ao interes
se público. Essa agilidade, essa força coagente é ab
solutamente indispensável à ação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, sem prejuízo da
importância que lhe é dada também nas outras Co
missões.

É da natureza desta Comissão fiscalizar, fazer
tomada de contas, investigar, embargar obras, sustar
programas etc., e essas responsabilidades não se
compadecem com expedientes oblíquos ou lentos.

Articulada com o Tribunal de Contas da União,
com a Controladoria-Geral da União, com o Ministério
Público, com a Secretaria da Receita Federal, a Co
missão de Fiscalização Financeira e Controle ocupa
uma faixa intermediária entre as Comissões Perma
nentes e as CPls, cuja instalação sabemos ser difícil,
já pelo número limitado, já pela exigência de fato de
terminado que impõe exegese complicada, enquanto
a corrupção corre impávida e desabrida no cotidiano
administrativo.

Por estas razões, Sr. Presidente, é imperiosa a
aprovação desta PEC, agora no início da Legislatura,
para que possamos atender aos anseios da popula
ção por uma Nação livre da corrupção e da desídia.

Não custa lembrar que a proposição é da lavra
de um ilustre representante do PT de São Paulo, o no
bre Deputado Luciano Zica, tem parecer favorável de
representante do PT do Rio de Janeiro, o nobre Depu
tado Antonio Carlos Biscaia, e tem apensada propos
ta no mesmo sentido, de autoria do nobre Deputado
Sérgio Miranda, do PCdoB de Minas Gerais, o que me
faz crer que a matéria deve ser do agrado da base ali
ada do Governo.
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Vamos, então, aprovar esta medida, Sr. Presi- A degradação da água é vetor de propagação
dente, decisiva para que possamos apurar fatos rele- das doenças, que têm origem na sua má qualidade.
vantes dentro do sistema administrativo. É também Morrem seis pessoas de diarréia por dia na Terra -
uma forma de premiar o Deputado Luciano Zica por crianças, na maioria. É o resultado direto da omissão
seu esforço. S.Exa há oito anos luta em favor da trans- dos Governos, que não tratam dessa questão.
parência e da saudável perquirição da verdade. A água tem sido tratada como mercadoria. É im-

Muito obrigado. perativo que se reconheça que ela é bem público fun-
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, damental para a vida e não pode ser tratada como

peço a palavra pela ordem. qualquer commodity. O processo de comercializa-
o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ção tem agravado a disputa por esse bem fundamen-

V. Exa a palavra. tal e contribuído para a degradação das condições de

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or- vida.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Atualmente, estamos assistindo ao agravamen-
Srs. Deputados, a ONU emitiu, recentemente, relató- to da situação devido à produção agrícola sem bases

sustentáveis e ao uso intensivo de agroquímicos. Ario sobre a crise mundial da água no planeta. Essa cri-
atual realidade brasileira retrata que, apesar da altase se agrava e exige, mesmo de países como o nos-
tecnologia aplicada nesse setor e do crescente auso, onde há abundância de água, que iniciemos ação
mento da produção agrícola, morrem de fome nopolítica corajosa para tratar desse bem precioso e
mundo 25 mil pessoas por dia. No entanto, os produ-

fundamental para a vida humana. tos não são distribuídos. Há 850 milhões de desnutri-
Segundo o relatório, há, em escala mundial, di- dos no planeta. A crescente utilização da água para

minuição dos recursos hídricos. Esse informe base- bens que não têm função social agravaram o quadro.
ia-se na utilização da água para fins de irrigação, uso

Dispomos de mais de 23 milhões de quilômetros
industrial e desordenado e, principalmente, no proble- cúbicos de reservas de água _ pouco mais da metade
ma da contaminação de aqüíferos de águas subterrâ- da água disponível em rios e lagos atualmente. Essa
neas e de rios, por conta do uso exorbitante de agro- água tem de ser preservada e tratada e sua utilização
tóxicos e agroquímicos, que têm destruído parcela da deve ser acompanhada com rigor para garantia de sua

vida no planeta. qualidade e da sobrevivência da espécie humana.
O relatório da ONU reconhece que, entre as cri- Há uso intensivo da água nas cidades. Muitas

ses sociais e naturais, a da água é, sem sombra de vezes faltam acompanhamento tecnológico, susten-
dúvida, a que mais ameaça a sobrevivência do plane- tabilidade e procedimentos para forçar a sua reutiliza-

ta Terra. ção e a planificação no consumo e na gestão. Atual-
O problema atinge povos de diferentes credos e mente as industrias são responsáveis por 22% do

de visões políticas diversas. A falta de compromisso consumo da água. Nos países ricos, o percentual é de
político da maioria dos governos, em escala mundial, 59%; e nos paises em desenvolvimento e pobres, da
tem sido responsável pela degradação das condições ordem de 9%.

de vida na Terra. Por último, é importante ressaltar que nós, brasi-
A crise denuncia que 7 bilhões de pessoas so- leiros, temos um bem natural e importantíssima capa-

frerão com escassez de água nos meados deste sé- cidade nessa quadra. Significa que temos de nos pre-
culo, em sessenta países. A contaminação das águas parar para defender esse bem como fundamental
vai agravar o quadro, uma vez que cada litro de água para a riqueza da Nação.
contaminada se propaga e destrói a acessibilidade a A água, que gera vida e também energia, é o
outros oito litros d'água, tornando-os inviáveis. componente principal da nossa matriz energética _

Outro problema se soma ao da ação do homem mais de 90%. Nos países em desenvolvimento, 15%
de destruição da natureza: é o processo de câmbio da água são utilizados para geração de energia e, em
climático, responsável por 20% da escassez da água. escala mundial, nos países desenvolvidos, 70% já es-
A mudança do clima está ligada ao processo de de- tão sendo esgotados nessa utilização.
senvolvimento. Os países industrializados provocam Portanto, Sr. Presidente, o relatório da ONU é
a degradação das condições ambientais do planeta. um alerta da maior gravidade. O Governo brasileiro,
Por exemplo, os Estados Unidos são responsável por por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, de-
mais de 70% de emissão de gás carbônico. senvolve uma política de recursos hídricos que espe-
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ro venha reparar a situação e tratar os recursos com a
generosidade, a competência e a seriedade necessá
rias, sob pena de estarmos comprometendo a vida no
planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Deputado Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. VIGNATIl - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. EX" a palavra.

O SR. VIGNATIl (PT - SC. Pela ordem. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a firme decisão tomada ontem pelo Go
verno brasileiro sobre a questão dos transgênicos de
monstra a postura de uma administração que tem co
ragem para buscar soluções definitivas sobre situa
ções embaraçosas.

O envio a esta Casa da Medida Provisória n°
113, pelo Presidente Luz Inácio Lula da Silva, enca
minhada pelo próprio Ministro da Casa Civil, compa
nheiro José Dirceu, mostra que o Governo assume
com determinação o desafio de resolver o impasse
gerado pela produção ilegal da chamada "safra maldi
ta" de organismos geneticamente modificados - o
soja RR -, plantados em alguns Estados do Brasil.

Na verdade, o Governo Lula já havia tomado a
iniciativa de buscar a solução para o impasse, quando
criou o grupo de trabalho formado por sete Ministros
das diversas áreas para realizar estudo de todos os
aspectos do problema que pudessem balizar uma de
cisão positiva. Mais que isso, ouviu os diversos seg
mentos da sociedade civil e política, através da parti
cipação de seus Ministros em debates e seminários.
E, após consulta aos Ministros, José Dirceu, da Casa
Civil, Roberto Rodrigues, da Agricultura, e Marina Sil
va, do Meio Ambiente, tomou a decisão inadiável de
liberar a comercialização da safra 2003, e tão-somen
te esta, estabelecendo normas e proibindo novos
plantios no futuro.

Com isso, Sr. Presidente, nosso Governo de
monstrou coragem no combate à ilegalidade e dispo
sição para o diálogo, buscando com transparência e
firmeza uma medida sensata, de vez que o fato já es
tava consumado e a safra já existia.

Ao adotar tais medidas, o Presidente Lula aten
de aos produtores, que, embora tendo incorrido em
erros, estavam aflitos com o possível desfecho nega
tivo. E eles terão garantida a comercialização de sua
safra.

Mas, como a democracia exige firmeza, a deci
são do Governo Federal proíbe novos plantios e im
põe regras claras para a comercialização da safra em
questão: não poderão ser comercializadas como se
mentes, deverão ser vendidas apenas como grãos
e/ou outra forma que destrua suas propriedades pro
dutivas. Deverão conter rotulagem adequada cons
tando para o consumidor todas as informações sobre
sua origem e o fato de serem geneticamente modifi
cadas. O Ministério da Agricultura foi determinado a
baixar, na próxima semana, uma portaria estabele
cendo todas as normas para comercialização e ex
portação.

Por fim, Sr. Presidente, o Governo Lula estabe
lece o prazo de 31 de janeiro de 2004 para o esgota
mento total da "safra maldita". Findo esse prazo, de
verá todo o excedente ser destruído por incineração e
todos os armazéns deverão ser totalmente limpos
para evitar contaminação. Ao mesmo tempo, protege
e incentiva os produtores e fornecedores que adota
ram o soja convencional. Ou seja, faz justiça a quem
não transgrediu as regras e concede aos outros a
oportunidade de retornar à legalidade para a próxima
colheita, alertados de que, havendo qualquer incidên
cia em 2004, estarão sujeitos a sanções como impe
dimento de linha de crédito e financiamento, multas
que passam de 15 mil reais e execuções penais.

Gostaríamos de fazer algumas sugestões como
emenda à MP: que a liberação seja apenas para ex
portação, não seja liberada a comercialização para o
consumo interno; que a exigência do certificado seja
apenas para o produto modificado, visando a não pe
nalizar o produtor da soja convencional; e, finalmente,
que a relatoria seja dada a um Parlamentar do PT,
porque temos estudos específicos sobre o tema.

Na semana passada cerca de oitenta entidades
do movimento popular e ambiental, entre as quais o
MST, a CONTAG, a CUT, o IDEC, a FETRAF-Sul e o
Greenpeace, estiveram reunidos em Brasília para a
realização do Seminário Ameaça dos Transgênicos:
Propostas da Sociedade Civil. Debateram, entre ou
tros assuntos, a moratória, a rotulagem e principal
mente o destino que deverá ser dado à produção de
soja RR, plantada nos Estados de Mato Grosso do
Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do
Sul.
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Participaram desse debate personalidades da
mais alta relevância no País, como o ambientalista
Sebastião Pinheiro, o líder do MST João Pedro Stédi
le, o religioso D. Tomaz Balduíno e o líder da
FETRAF-Sul, Dirceu Drech, além de Parlamentares e
sindicalistas de vários partidos e segmentos, culmi
nando com a presença da própria Ministra Marina Sil
va, do Meio Ambiente. a Núcleo Agrário do Partido
dos Trabalhadores esteve presente com vários com
panheiros e companheiras, acompanhando os pro
nunciamentos com atenção e participando ativamen
te dos debates.

Sr. Presidente, não posso deixar de dar a minha
opinião pessoal sobre a importância não só do semi
nário, mas do debate como um todo. A questão dos
transgênicos é tão importante para a comunidade
brasileira que chego a acreditar, como disse João Pe
dro Stédile, que, "mais do que segurança alimentar,
passa a ser de segurança nacional".

a plantio, sem autorização, do soja RR nos
Estados do Sul, mais do que desobediência, foi uma
transgressão. Cometeram dois delitos: primeiro, plan
tar um produto não autorizado; segundo e mais grave,
contrabandear a mercadoria da Argentina.

E aí eu me pergunto, Sr. Presidente, e às com
panheiras e companheiros Deputados: a quem inte
ressa impor pela força do contrabando o plantio da
"safra maldita", criando para o nosso Governo esta si
tuação esdrúxula? É necessário que a Casa apure os
fatos com rigor, que o nosso Governo utilize seus me
canismos para detectar e coibir esses crimes, a fim de
evitar novas incursões no futuro.

Estou convencido, assim como toda a socieda
de civil, de que a questão dos transgênicos, mais do
que um problema de segurança alimentar, é uma
questão de segurança nacional. Sim, porque traz no
seu bojo a suspeita de que causa danos extremamen
te nocivos à saúde pública, ao meio ambiente e a todo
o ecossistema.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a firme
decisão do Governo Lula de encaminhar para esta
Casa a Medida Provisória n° 113, para regulamentar
o escoamento da safra de 2003, é para nós um alívio,
porque adota de maneira clara e transparente medi
das que garantem para o futuro a proibição do soja
RR, tão condenado pela sociedade civil organizada.

Quero reafirmar a nossa disposição de continu
ar a luta contra a produção desse tipo de produto e fa
zer um alerta ao Governo: os que tentaram passar a
"safra maldita" através do contrabando do soja RR
vão tentar fazê-lo através da ALCA. E o que não con
seguirem através da ALCA, vão tentar impor através

da aMC. Se nada disso adiantar, num futuro não mui
to distante, através da Base de Alcântara.

Peço licença para encerrar deixando um poema
do gaúcho Eduardo Alves da Costa - No caminho,
com Maiakovski - para reflexão:

"Na primeira noite, eles se aproximam,
roubam uma flor do nosso jardim, e não di
zemos nada;

Na segunda noite, já não se escon
dem, pisam nossas flores, matam nosso
cão, e não dizemos nada;

Até que um dia o mais frágil deles en
tra sozinho em nossa casa, e conhecendo
nossos medos, arranca-nos da garganta a
voz e, como nunca dissemos nada, agora já
não podemos dizer mais nada".

Entrego à Mesa os documentos finais do semi
nário e solicito a sua transcrição nos Anais da Casa,
para que fique registrado que a sociedade organiza
da, em defesa do povo brasileiro, disse "não" aos
transgênicos, disse "não" ao veneno Round-up Read
e disse "não" à soja da Monsanto.

Quero dizer também que tenho enorme orgulho
de pertencer a um Governo que tem a coragem de to
mar decisões polêmicas, de adotar uma postura fir
me, depois de ouvir todos os segmentos. a Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva merece todo o nosso res
peito e admiração.

Era o que tinha para dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR

Brasília, 20 de março de 2003

Presidência da República

Palácio do Planalto - Brasília - DF
Exmo. Senhor Presidente Luis Inácio Lula da Silva

Ref.: Transgênicos e Democracia

Excelentíssimo Senhor Presidente:

É com satisfação que as entidades da socieda
de civil signatárias desta firmam a presente missiva,
pois Vossa Excelência é depositário da confiança,
do respeito e da esperança quanto à existência de
um país mais justo e democrático. Contudo nossa
satisfação não se encontra isolada, mas acompa
nhada de enorme preocupação, especialmente no
que se refere ao desfecho da questão dos transgêni
cos em nosso país.
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Por este motivo as referidas entidades organiza
ram e realizaram o seminário "Ameaça dos Transgê
nicos - Propostas da Sociedade Civil", que teve por
objetivo a formulação de propostas que possam con
tribuir com o governo de V.Exa para a análise definiti
va da questão.

As propostas formuladas, que situam-se em
quatro áreas - (1) legislação em geral, (ii) CTNBio,
ANVISA e DDIV, (iii) solução para a safra transgênica
do Sul do país e (iv) Pesquisas em Biotecnologia e Bi
ossegurança -, serão entregues hoje à tarde, no Ple
nário 12 do Anexo 2 da Câmara dos Deputados, a di
versos representantes de vosso Governo, incluindo
membros dos Ministérios do Meio Ambiente, da Agri
cultura, da Saúde, Ciência e Tecnologia, Justiça e De
senvolvimento, entre outros, que foram convidados
pelas entidades signatárias para receber as conclu
sões do seminário, para ouvir o que pensa parcela
significativa da sociedade brasileira e, em entende
rem adequado, para manifestar sobre as propostas
apresentadas.

Algumas das conclusões do seminário consis
tem em propostas concretas de atuação para o Go
verno de V.Exa

., como, por exemplo, a ratificação do
Protocolo de Biossegurança, a revogação do Decreto
n° 3.871/01, que trata da rotulagem de produtos que
contenham organismos geneticamente modificados
(OGMs), a reformulação da CTNBio, o reestabeleci
mento dos poderes legais do Ministério do Meio
Ambiente e o reconhecimento dos legítimos interes
ses difusos (meio ambiente) e coletivos (consumido
res) defendidos por entidades da sociedade civil por
meio de ação civil pública proposta há 4 anos em face
da União Federal e da empresa Monsanto.

Outras propostas apresentadas representam
enormes preocupações da sociedade civil quanto ao
desfecho da questão dos transgênicos, em especial
quanto ao destino da safra ilegal de soja que está
sendo produzida no país, em especial no Rio Grande
do Sul. Neste ponto, as entidades que firmam a pre
sente manifestam-se contra qualquer autorização
para consumo no mercado interno destes produtos,
ainda que para a produção de ração animal.

Considera-se, contudo, que eventual autoriza
ção extraordinária para exportação pode consistir em
medida adequada, mas desde que acompanhada de
medidas que representem o efetivo enfretamento da
questão pelo Governo de V. Exa , como, por exemplo, a
manifestação formal do Governo no sentido de que os
transgênicos não serão autorizados para fins comer
ciais enquanto não seja comprovada sua segurança,
por meio de Estudo de Impacto Ambiental, sejam dis-

cutidas e editadas normas adequadas de biossegu
rança, rastreabilidade, rotulagem plena e de avalia
ção dos impactos à saúde humana, pois apenas as
sim poder-se-ia mostrar a existência de um rumo cla
ro traçado pelo Governo em direção ao principio da
precaução, que a questão estará sendo tratada com o
devido rigor e que a afronta à lei e às decisões judicia
is não mais persistirão.

Exmo Senhor Presidente, gostaríamos de infor
mar ainda que o Seminário realizado identificou como
uma das principais causas do problema dos transgêni
cos a ausência de democracia participativa e controle
social no exercício das atividades públicas de regula
mentação dos transgênicos pelo governo anterior.

Neste contexto, temos certeza de que não pas
sam de boatos as informações divulgadas pela im
prensa de que estar-se-ia pensando na utilização de
medida provisória para a liberação da soja transgênica
do sul do país, pois estamos convictos de que V. Exa

.

usará de todos meios democráticos disponíveis para o
estabelecimento de profundo diálogo com a socieda
de civil e os demais atores envolvidos antes da ado
ção de qualquer medida concreta. Caso alguma
questão seja emergencial, as entidades signatárias
colocam-se à disposição para manifestação no tempo
que for disponibilizado por V. Exa , ao tempo em que
reiteram seu interesse e disposição em dialogar com
o Governo.

Assim, propõe-se, que se utilize na regulamen
tação dos transgênicos de todos os mecanismos de
mocráticos disponíveis, inclusive consultas e audiên
cias públicas, plebiscitos, referendos e a criação de
grupos de estudo, com integrantes do Poder Executi
vo, do Legislativo e da sociedade civil. Concretamen
te, propõe-se a criação de onze grupos de estudo
para a completa abordagem da questão do uso dos
transgênicos na agricultura.

Por fim, Senhor Presidente, informamos que a
posição das entidades signatárias da presente contra
os transgênicos continua fundamentada pela falta de
consenso na comunidade cientítica sobre a seguran
ça ambiental e alimentar destes organimos, na au
sência de estudos e experimentos que comprovem a
segurança da tecnologia e na incapacidade dos pro
ponentes desta tecnologia em apresentar tais garanti
as para a sociedade.

Temos certeza de que continuam existindo fun
damentos para que se enfrente a questão com gran
de precaução e responsabilidade, pois além dos ris
cos ambientais e de saúde humana a introdução co
merciai de soja transgênica no país representa um
grave risco econômico, uma vez que o nosso país é o
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res na Agricultura Familiar na Região Sul

7) MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra

8) Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores
- Câmara Federal

Demais Entidades:
9) ASSESSOAR
10) FAMASC - Federação de Maricultores de

Santa Catarina
11) SNF / CUT - Secretaria Nacional de Forma-

ção

res

12) AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos
em Agricultura Alternativa

13) AAO - Associação de Agricultura Orgânico
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15) CTA / FORMAD-MT
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82) CCA - Cooperativa Central de Reforma

Agrária do Paraná.

DOCUMENTO DE ERECHIM - 27-3-03

O Mundo não Precisa nem de Guerra, nem de
Transgênicos!

• Opinião da Fetraf-Sul Cut Sobre a Mp que Libera
A Comercialização de Transgenicos no Brasil
Em 2003.

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul (FETRAF-SUL CUT), preo
cupada com a grande controvérsia gerada em torno
da liberação da produção e comercialização de or
ganismos geneticamente modificados (OGM), tendo

em vista a decisão do Governo Federal de liberar a
comercialização da soja transgênica através da Me
dida Provisória, n° 113/2003, de 26 de março de
2003, a FETRAF-SUL CUT, afirma:

1 - O cultivo de transgênicos não se
constitui numa alternativa para o fortaleci
mento da agricultura familiar e para o de
senvolvimento sustentável da agricultura
brasileira em seu conjunto;

2 - A comercialização da soja transgê
nica no mercado interno abre um preceden
te que pode significar por parte do poder pú
blico a perda do controle sobre o cultivo e
criação, no Brasil, dos Organismos Geneti
camente Modificados (OGM's), começando
pela soja transgênica;

3 - É necessário que haja por parte
dos Governos Federal e Estaduais a prote
ção e a garantia dos direitos dos agriculto
res que respeitaram a Lei e plantaram soja
convencional.

A FETRAF-SUL CUT também re-afirma a posi
ção expressa na "Carta de Passo Fundo - A Agricul
tura Familiar e os Transgênicos", cujo conteúdo
apresentamos a seguir:

O cultivo de soja transgênica não se constitui
em alternativa, por diversas razões:

• Porque as conseqüências dos trans
gênicos sobre o ambiente e a saúde dos se
res humanos ainda não foram suficiente
mente investigadas. A adoção de tecnologi
as sem que seus impactos fossem devida
mente mensurados já aconteceu em outros
momentos da história, com conseqüências
muitas vezes irreversíveis;

• Porque os problemas hoje vivencia
dos pela agricultura brasileira poderão ser
agravados pela adoção desta tecnologia.
Estamos nos preparando para colher uma
das maiores safras de grãos da história de
nosso país, cultivada a partir de sementes
produzidas através de técnicas convencio
nais de melhoramento de plantas. Esta boa
performance da agricultura brasileira poderá
ser colocada em risco pela incorporação de
uma tecnologia cujas deficiências já tem
sido constatadas por agricultores de outros
países;

• Pela rejeição existente aos produtos
transgênicos nos países que hoje se consti-

,.. , ".__.._--_.__ _.,-------_._-,_._-_.__._"-_._.------,---"._--_ _.," ."
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tuem como nossos principais mercados, in
cluindo aí os países da União Européia e a
China;

• Porque a adoção desta tecnologia sig
nificará um aprofundamento da dependência
dos agricultores familiares e da agricultura
brasileira como um todo em relação às gran
des empresas transnacionais, fragilizando as
bases econômicas da agricultura familiar e
acelerando o processo de exclusão econômi
ca e social das populações rurais;

• Porque ameaça o direito dos agricul
tores de produzir sua própria semente;

• Porque a segregação entre transgê
nicos e não-transgênicos aumentará os cus
tos de produção da soja brasileira, tornan
do-a menos competitiva no mercado inter
nacional frente à produção altamente subsi
diada dos países desenvolvidos;

• Porque defendemos a construção de
um projeto de desenvolvimento rural susten
tável para o país, baseado (a) na defesa da
soberania nacional e da segurança alimen
tar e nutricional do país; (b) na proteção ao
meio ambiente; (c) no estímulo ao cooperati
vismo; (d) no reforço à pesquisa pública; (e)
na priorização da agricultura familiar por
parte das políticas governamentais voltadas
para o setor agrícola.

Diante da conjuntura criada por alguns setores
da sociedade, que estão pressionando a favor da li
beração dos OGMs, e, principalmente, frente à polê
mica que vem se estabelecendo em relação à co
mercialização da soja plantada nesta safra, as res
pectivas organizações propõem:

1. A adoção de uma moratória na produção e
comercialização de sementes e plantas transgênicas,
até que sejam definidas, pelo poder público, através
de seus órgãos competentes, as normas de biosse
gurança e de rotulagem de organismos geneticamen
te modificados no País. Deverão ser mantidas as exi
gências relativas à realização de prévio estudo de im
pacto ambiental para a liberação em escala comercial
destes cultivos, respeitando-se, aqui, o princípio de
precaução.

2. O lançamento imediato de uma campanha
nacional de esclarecimento acerca da atual ilegalida
de dos cultivos transgênicos, e seus riscos para a sa
úde e para o meio ambiente, visando a descontami
nação das áreas de lavouras hoje cultivadas com pro-

dutos geneticamente modificados e a promoção da
produção não-transgênica.

3. A formação de um estoque de sementes
não-transgênicas visando suprir a necessidade de
sementes para o plantio da próxima safra.

4. A criação de um plano de incentivo para a pro
dução não-transgênica, subsidiado pelo poder públi
co, visando descontaminar as regiões afetadas pelos
cultivos transgênicos, prioritariamente para a agricul
tura familiar.

Quanto à Atual Safra de Soja a Fetraf-Sul /Cut
Entende Que:

1. Os agricultores familiares não podem ser pre
judicados nesta safra por terem

sidos vítimas de algumas entidades e empresas
que induziram o plantio ilegal da semente;

2. Que a produção de soja transgênica deste
ano deve ser separada e seu destino ficar sob respon
sabilidade dos governos estadual e federal;

3. Que os agricultores que plantarem soja
não-transgênica devem ter o direito de ter identificada
a sua produção como não-transgênica;

4. Que haja investigação, julgamento e punição
aos envolvidos (pessoas e empresas) que incentiva
ram o plantio ilegal e venderam sementes genetica
mente modificadas;

5. Que sejam feitos estudos e pesquisas sobre
os possíveis impactos econômicos na produção e
carnes de aves e suínos alimentados com ração com
componentes transgênicos, sejam elas destinadas ao
mercado interno ou à exportação;

6. Que o governo federal intervenha imediata
mente, desenvolvendo ações de fiscalização nas
fronteiras, nos portos e postos de recebimento de
produtos, para garantir que o produto não- transgêni
co não seja misturado ao transgênico.

A FETRAF-SUL-CUT irá desencadear uma
campanha junto a sua base para esclarecer os agri
cultores e a sociedade sobre o tema.

Erechim/RS, 27 de março de 2003.
O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente,

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

v. Exa a palavra.
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos últimos quatros anos, assomei à
tribuna a fim de alertar o Governo Federal para as injus
tiças praticadas e perpetradas contra a região cacaueira
da Bahia, que muito ajudou ao Brasil.
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Os produtores de cacau, de qualquer parte do
mundo, contam com o apoio governamental como re
sultado do reconhecimento de que sua atividade é
uma importante geradora de receita e trabalho, além
de contribuir para a fixação do homem no campo e
conservação do meio ambiente.

A atividade produtiva do cacau necessita de tra
balhos com graduação de esforços que podem ser
desempenhados por pessoas com diferentes capaci
dades físicas, o que permite a participação de todos
os membros da família, desde os jovens aos mais ve
lhos. Além disso, é possível cultivar o cacau em con
sórcio com outras plantas de valores comercial e ali
mentício, bem como no modelo agroflorestal, preser
vando parte essencial da mata.

Isso faz do cacau um cultivo da maior importân
cia para a agricultura familiar. Essas características e
vantagens são reconhecidas e valorizadas por todas
as instituições governamentais, privadas e internacio
nais, sensíveis às questões econômicas, sociais e
ambientais.

No Brasil, seja na Amazônia, no Espírito Santo,
no Pará, seja na Bahia, as considerações acima as
sumem redobrada importância pelo fato de o País
possuir vantagens comparativas em relação à dinâmi
ca da cadeia produtiva do cacau, totalmente privatiza
da e implementada por trabalhadores, produtores, in
termediários e industriais, aptos ao desempenho e
aperfeiçoamento de seus respectivos papéis.

Aqui, todas as peculiaridades da atividade caca
ueira são comparativamente vantajosas, à exceção
da ocorrência da vassoura-de-bruxa.

Tal doença fúngica que chegou a ameaçar a so
brevivência da cacauicultura teve seu impacto e des
dobramentos equacionados através da substituição
dos cacauais por clones tolerantes ao fungo, além de
muito mais produtivos.

Assim, o cacau voltou a ser uma importante e in
dispensável atividade agrícola para o meu Estado, o
Espírito Santo, Rondônia, Pará e todo o Brasil.

Nestes termos, vê-se inconcebível a maneira
estranha, desatualizada e desrespeitosa como Go
verno Federal tratou a região cacaueira nos últimos
quatro anos.

Foi no momento em que os cacauicultores mais
precisavam de financiamento para conclusão da en
xertia dos seus cacaueiros que o Governo Federal fa
lhou vergonhosamente, ao praticar meros jogos de
cenas e deixar os produtores sem crédito e sem qual
quer justificativa convincente.

Logo quando as barreiras, decorrentes da vas
soura-de-bruxa, do mercado e das condições climáti
cas, encontravam, como se encontram, equaciona
das, o Governo resolveu rever procedimentos e am
pliar promessas que findaram impraticáveis e enga
nosas.

Tudo foi conduzido com mero interesse político
imediatista, sem qualquer preocupação com os resul
tados e com os desgastes e deterioração do ambien
te socioeconômico e da imagem governamental.

Houve erros e abusos de todos os tipos e quanti
dades. Recursos financeiros foram liberados apenas
no papel; autorizações de financiamentos de opera
ções inviáveis e enganosas foram dadas, enquanto a
maioria dos produtores ficaram sem os necessários e
devidos empréstimos. Tudo isso ameaça comprome
ter e anular os trabalhos e os resultados obtidos.

Assim, no estrito cumprimento do meu dever
parlamentar e, cheio de confiança no novo Governo
brasileiro, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva,
que tão adequadamente tem defendido e proposto
profissionalismo, seriedade e eficiência na Adminis
tração Pública, sugiro que, como ação saneadora e
moralizadora, seja extinto, imediatamente, o Conse
lho de Desenvolvimento de Agronegócio de Cacau 
CDAC, criado por Decreto Presidencial, em 24 de
agosto de 2201, e publicado no Diário Oficialde 27 de
agosto de 2001. Essa criação inspirou-se em interes
ses meramente políticos e resultou em superposição
de atribuições com o Grupo de Supervisão do Progra
ma de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana,
em funcionamento desde 1995.

Tal grupo é composto de representantes técni
cos dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e
da Agricultura; dos agentes financeiros, Banco do
Brasil, Banco do Nordeste e BNDES, além do Gover
no da Bahia, que tem dado grande apoio a este pro
grama.

O trabalho do mesmo resultou em sucesso, vis
to que construíram plano de crédito específico para
as condições do cacau, com suas necessárias adap
tações e tolerâncias, estruturado e aprovado legal e
administrativamente, além de testado operacional
mente.

O caminho indicado, portanto, é a extinção do
CDAC e a integração de suas atribuições às do grupo
de supervisão que deve ser mantido e fortalecido.

Sras. e Srs. Deputados, também proponho ao
Governo Federal um conjunto de ações capazes de
sanear definitivamente as dificuldades e a crise da ca
cauicultura.
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Passo a enumerar, Sr. Presidente, algumas su
gestões que, em breve, entregarei ao Sr. Ministro.

Alocação de recursos financeiros e definição
das condições operacionais para atendimento dos fi
nanciamentos de todos os cacauicultores, de prefe
rência aqueles que vêm participando do programa e
que, por motivos diversos, estranhos a sua vontade,
ainda carecem de financiamento para conclusão da
enxertia dos seus cacaueiros. Incluem-se aqueles
produtores que tiveram os valores financeiros desti
nados a suas práticas agrícolas, reduzidos e avilta
dos, por decisão unilateral e leonina do sistema finan
ciador, levando-os à acumulação de prejuízos e pen
dências.

Abertura de linha de crédito rotativo para custeio
do empreendimento agropecuário dos cacauiculto
res, que preencherem requisitos de aplicação e liqui
dez ao longo do ano agrícola.

Idealização e operacionalização de programa
de recuperação de matas ciliares e cabeceiras dos
rios, visto que a ausência de recursos trarão desdo
bramentos incalculáveis na região e no Nordeste bra
sileiro.

Por outro lado, é no nível do imóvel rural que
esta questão pode e deve ser melhor trabalhada.

Organização gerencial das instituições governa
mentais atuantes da região cacaueira baiana, evitan
do superposição e desperdícios de recursos, tendo
como pilar o pleno funcionamento da CEPLAC, hoje
sob o comando do empresário agrícola vitorioso Gus
tavo Moura, com base no reconhecimento da impor
tância da dimensão técnica científica para equaciona
mento das questões da agropecuária regional.

Acionamento do Banco do Nordeste do Brasil
no sentido de promover o pólo de desenvolvimento da
região cacaueira do sul da Bahia, visto encontrar-se
ali as melhores condições para promoção desse pa
pe� governamental.

Finalmente, para dar continuidade às medidas
elencadas neste pronunciamento, entregarei pesso
almente ao Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Ro
berto Rodrigues, documento com as proposições
aqui apresentadas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

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

V. Ex<' a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL -AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, venho à tribuna trazer a

seguinte cobrança do povo Estado do Amazonas: te
mos o pior sistema de geração de energia elétrica de
todo o Brasil.

A Capital do Estado apresenta serviço elétrico
precário e precisamos que providências imediatas se
jam tomadas. Porém, no interior do Estado, o problema
é pior porque se agrava mais a cada dia que passa.

Realizamos alocações no Orçamento da União,
visto que as duas empresas responsáveis pelo servi
ço elétrico são federais - tanto da Capital quanto do
interior do Estado -, visando obter financiamento da
Eletrobrás.

Sr. Presidente, já estamos no final de março e
sequer um real foi destinado, a título de investimento
previsto no Orçamento da União, para as duas com
panhias federais de geração e distribuição de energia
elétrica. O fato é grave.

Espero que o que ocorreu no Governo passado
não se repita no atual, visto que um de seus represen
tantes assumiu compromisso com este Parlamentar e
com o Governador do Estado do Amazonas.

Para V.Exas. terem idéia, no ano passado ape
nas 20% do que estava inscrito no Orçamento foi rea
lizado. Vinte por cento! O problema é gravíssimo. To
dos os dias recebo telefonemas de Prefeitos do interi
or do Estado que contam as dificuldades por eles en
frentadas, os apagões havidos nas cidades.

Sr. Presidente, o caos na geração e distribuição
de energia no Estado do Amazonas não pode conti
nuar. É fundamental que o Poder Executivo Federal
honre o compromisso, já que no Orçamento da União
estão contemplados tais investimentos. Precisamos,
com a maior urgência possível, de recursos para su
prir os programas contemplados no Orçamento. Ao
longo deste e dos próximos anos, tentaremos resol
ver de uma vez por todas os problemas do Estado re
ferentes à energia elétrica.

Voltarei ao tema sempre que necessário. Enquan
to não forem repassados às companhias elétricas os re
cursos financeiros alocados pela União, virei à tribuna
cobrar do Governo seja cumprido o disposto no Orça
mento. E o farei todas as semanas, todos os dias, se
preciso for. Agora, de maneira paciente e educada; da
qui para frente, entretanto, de forma mais dura, porque
precisamos resolver esse problema.

O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
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putados, lutamos para combater o crime organizado,
o narcotráfico, os grupos de extermínio, a exploração
sexual de crianças e adolescentes, o roubo de cargas
e de carros e o tráfico de armas.

Fomos Presidente da CPI que investigou o nar
cotráfico na Paraíba e a profunda relação existente
entre crime organizado, narcotráfico e grupos de ex
termínio. O resultado da investigação foi encaminha
do ao Promotor de Justiça da Comarca de Alhandra,
Dr. Francisco Lianza Neto, que conseguiu reabrir o
processo sobre a chacina ocorrida na cadeia pública
daquele Município paraibano, onde oito presos foram
sumariamente eliminados. O mais grave é que os pre
sos que testemunharam o fato e depois conseguiram
sua liberdade não estão mais vivos. Foram todos as
sassinados.

Em decorrência da denúncia apresentada pelo
Dr. Francisco Lianza Neto, parte do grupo envolvido
no ocorrido foi presa. O chefe do grupo de extermínio,
o chamado Cabo César, sargento reformado da Polí
cia Militar do Estado da Paraíba, tem estreito vínculo
com Abdoral Gonçalves de Queiroz, preso em Per
nambuco pela ação da CPI, que identificou a relação
entre os dois grupos. O grupo de extermínio é tão for
te que, para nossa surpresa, abriu o desfile de 7 de
Setembro, em Timbaúba, Pernambuco, com a ex
pressão "Anjos da Guarda" estampada na camisa.

Porque fiz a denúncia e porque parte do grupo
está presa, hoje à tarde recebi um telefonema de urn
funcionário da Assembléia Legislativa do Estado da
Paraíba, urn segurança, que me informou ter ouvido
de alguém próximo às pessoas presas que as rnes
mas estariam arquitetando plano para eliminar o De
putado Estadual da Paraíba, pelo PT, Frei Anastácio,
o Vereador Manoel Matos, da Câmara Municipal de
Itarnbé, em Pernambuco, também pelo PT, e este De
putado.

Eu já havia tomado providências porque sabia
da ameaça. Algumas testemunhas que prestaram de
poimento na CPI afirmaram que o Cabo César havia
dito o seguinte - vou usar a expressão que ele usou e
peço não seja considerado quebra de decoro parla
mentar: "Aquele padre safado, antes de eu ser preso,
vai estar debaixo da terra. E°Vereador Manoel Matos
também".

Depois de preso, o Cabo César, chefe do grupo
de extermínio, responsável por mais de cem mortes
em regiões da Paraíba e de Pernambuco - está no
depoimento -, na frente de um delegado, atirou em
um menor que estava detido. O delegado nada fez
porque o homem tem muita força.

Já pedi proteção à minha vida. Encaminhei do
cumento ao Presidente da Casa em que solicito provi
dências junto ao Ministério da Justiça no sentido de
garantir a segurança do Deputado Estadual Frei
Anastácio, do Vereador Manoel Matos e a minha.
Antes de vir à tribuna, telefonei para o Governador do
Estado da Paraíba, Cassio Cunha Lima, e pedi a
S. Exa. que assegurasse minha proteção no próximo
final de semana.

Portanto, já pedi providências ao Governador do
Estado, ao Presidente desta Casa, ao Ministro da
Justiça e ao Líder do meu partido. Espero que na pró
xima semana se resolva o assunto com o Ministério
da Justiça, pois não podemos ficar a reboque dos que
integram o crime organizado.

Tenho muita fé no meu Deus, que me guarda,
guia e fortalece, mas as forças do mal existem. Quero
estar vivo para servir ao povo da Paraíba, ser luz, fer
mento e sal e lutar a fim de que acabem a corrupção,
o crime organizado, o narcotráfico e a exploração se
xual de crianças e adolescentes no Estado.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa o tempo a mim
concedido para fazer esta denúncia e anunciar as me
didas tomadas.

Espero que Deus, em sua graça, conserve-me a
vida, para eu continuar minha missão de Parlamentar
e evangelizador. Sou sacerdote católico e exerço na
plenitude o ofício porque descobri que tenho de ser
sal, fermento e luz em qualquer situação.

Vou seguir no combate ao crime organizado e
àqueles que tentam eliminar a vida. Somente Deus
tem o poder de tirar das pessoas a vida.

Sei que posso contar com o apoio do Presidente
da Casa junto ao Ministro da Justiça. Já conversei
com o Secretário Especial dos Direitos Humanos, Sr.
Nilmário Miranda, que entrará em contato com o Go
vernador do Estado da Paraíba para que, no período
em que eu lá estiver, seja assegurada a defesa de mi
nha vida.

Peço a Deus que nos proteja, guie, guarde e ilu
mine, a fim de continuarmos a fazer aquilo que Ele
quer: viver a vida em sua plenitude.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,

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

V. Exa a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
trago minha palavra de solidariedade ao Deputado
Luiz Couto e ao Deputado Estadual Frei Anastácio,
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que, sem dúvida nenhuma, são dois companheiros,
dois grandes lutadores contra a violência e a impuni
dade e em busca da justiça social.

Deputado Luiz Couto, quero somar-me a V. Exa

em sua luta, na expectativa de que as providências
efetivamente sejam tomadas.

Ocupo a tribuna nesta tarde, Sr. Presidente,
para fazer um registro acerca de pedido que recebi,
em outubro de 2002, da Cooperativa dos Produtores
de Sisal do meu Estado, no sentido da realização de
uma parceria com vistas a ajudar a recuperar aquela
cultura.

O sisal, que já foi chamado até de "ouro verde",
tamanha a sua importância para a economia da re
gião do Mato Grande, no meu Estado, é hoje um setor
que precisa de incentivos para se recuperar, princi
palmente porque é grande empregador de
mão-de-obra. Cabe ainda ressaltar que mais de 95%
da região produtora de sisal no Rio Grande do Norte
constitui-se de pequenas e micropropriedades que
têm em média 20 hectares de terra.

Ao ser procurada, Sr. Presidente, de imediato
me coloquei à disposição daquela cooperativa para
contatar os diversos órgãos do Governo Federal e
apresentar-lhes seu projeto, que desenvolve novas
aplicações do sisal na construção civil, na fabricação
de automóveis e de estofados e inclusive já foi apro
vado pelo Fundo Comum de Commodities, em
Amsterdã.

Amplia-se, portanto, as formas de aplicação da
matéria-prima do sisal e, em decorrência, o mercado
consumidor, gerando um déficit entre oferta e demanda.

Em virtude dessa ampliação do mercado, quero
dizer, com muita alegria, que dentro de 60 dias deverá
instalar-se no Município de João Câmara, localizado
na região de Mato Grande, uma fábrica de beneficia
mento do sisal, que gerará, de imediato, 80 empregos
diretos e mais 420 outros no campo.

Sr. Presidente, registro também a audiência que
tivemos com o Ministro da Agricultura, Sr. Roberto
Rodrigues, na quinta-feira da semana passada, oca
sião em que esteve comigo o Dr. José Vilar, Presiden
te da nossa cooperativa.

Apresentamos o projeto ao Sr. Ministro, que, de
pronto, se colocou à disposição para estudá-lo. E
mais: S. Exa. disse que envidará todos os esforços
para que o Ministério possa efetivamente contribuir
com a recuperação dessa importante cultura.

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
informo que no sábado o Ministro José Graziano esta
rá em Natal, Capital do meu Estado, para lançar o

Programa Fome Zero. Quero aplaudir a decisão do
nosso Presidente Lula, que definiu o Rio Grande do
Norte como o segundo Estado a receber os benefíci
os desse programa.

Inicialmente, o programa contemplará dezesse
te Municípios, com o compromisso firmado de que,
até o final do ano, esse número seja ampliado. Espe
ramos que isso realmente aconteça, até porque nos
so Estado possui características, do ponto de vista
social, muito graves: 75% da nossa área está concen
trada no chamado semi-árido; e quase 50% da nossa
população vive abaixo da linha de pobreza.

Portanto, esse programa chega em boa hora.
Existe toda uma expectativa e disposição por parte do
Governo do Estado, das Prefeituras Municipais e das
entidades da sociedade civil, que estão empenhados
em colaborar com o Fome Zero, com vista ao seu su
cesso e a sua eficácia no combate à fome e à miséria.

O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. ~ a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para falar de assunto
da maior importância para milhares de universitários
que precisam de apoio para continuar seus estudos.
Trata-se do Fundo de Financiamento ao Estudante de
Ensino Superior - FI ES.

Criado em maio de 1999, em substituição ao an
tigo Programa de Crédito Educativo, o FIES tinha por
objetivo financiar 200 mil alunos do ensino superior
naquele ano. Lamentavelmente, após quatro anos de
implantação, esse programa não cumpriu sua princi
pal finalidade e é insuficiente diante da enorme de
manda por financiamento no ensino superior. Atual
mente, beneficia 157.726 alunos, o que é muito pouco
se considerarmos que há cerca de 2,3 milhões de alu
nos matriculados em instituições privadas no País.
Aquele número representa o irrisório percentual de
6% dos alunos matriculados na rede de ensino supe
rior vinculada à iniciativa privada. Em meu Estado,
Santa Catarina, esse percentual é mais irrisório ain
da: somente 4.913 alunos estão sendo atendidos, re
presentando apenas 4% do total de estudantes matri
culados em instituições privadas de ensino superior.
Segundo estudos do Ministério da Educação, pelo
menos 30% dos alunos matriculados são carentes e
precisariam de financiamento.

Como se percebe, Sras. e Srs. Deputados, é crí
tica a situação dos alunos carentes que necessitam
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do financiamento estudantil em nosso País. Para
agravar ainda mais essa situação, o Ministro da Edu
cação, Cristovam Buarque, em audiência pública rea
lizada na Comissão de Educação, Cultura e Despor
to, em 12 de março último, anunciou que o MEC so
mente abrirá novas vagas para o FIES no segundo
semestre de 2003.

Pergunto: e como ficam os alunos que se matri
cularam no primeiro semestre acreditando no com
promisso de campanha do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva de que triplicaria o FI ES e concederia
180 mil bolsas de estudo para alunos carentes?
Abandonam seus estudos? Não, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados. Não é possível que o Governo Fe
deral frustre a expectativa dos jovens brasileiros defi
nida na campanha eleitoral. O Presidente Lula é um
homem digno e haverá de honrar seus compromis
sos. Neste momento de dificuldades, é imprescindível
que se criem instrumentos que permitam a ampliação
do financiamento estudantil, garantindo aos alunos
carentes oportunidade de acesso e permanência no
ensino superior.

Com esse objetivo, apresentei, juntamente com
os Deputados Osvaldo Biolchi e Átila Lira, o Projeto
de Lei n° 370, de 2003, alterando a Lei n° 10.260, de
12 de julho de 2001, que dispõe sobre o FIES.

Para permitir aumento significativo do número
de alunos beneficiados pelo programa, procuramos,
os dois Parlamentares citados e eu, ampliar as recei
tas do FIES. Assim, o projeto altera de 30% para 90%
o percentual da renda líquida das loterias da Caixa
Econômica Federal destinado ao programa, o que re
presenta incremento anual de 600 milhões de reais,
suficiente para beneficiar mais 150 mil estudantes.
Outra alteração importante é a possibilidade de utili
zação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço para o financiamento dos alunos, confor
me a proposta.

Além do financiamento, o projeto prevê também
a concessão de bolsas de estudo para alunos com
provadamente carentes.

O estudante beneficiado pelo FIES poderá pres
tar serviços de interesse social à comunidade, aba
tendo até 50% do valor financiado. A participação nos
Programas Fome Zero ou Alfabetização de Adultos
ou em outros programas governamentais estimula a
solidariedade e atenua as dificuldades enfrentadas
pelos jovens.

Na certeza de que as modificações propostas
permitirão o atendimento de todos os alunos caren
tes, ao encerrar, eu gostaria de fazer um apelo ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que determi-

ne a abertura imediata de 100 mil novas vagas para o
FIES ainda neste primeiro semestre.

Com essa medida, Sr. Presidente, o Governo
Federal evitará que milhares de estudantes abando
nem seu curso, transmitindo aos nossos jovens espe
rança num futuro melhor, o que só conseguiremos se
a educação for prioridade de todos.

Ao assegurar o financiamento da educação a
alunos carentes, estaremos contribuindo para o de
senvolvimento do País, a melhoria das condições de
vida, o aumento das possibilidade de acesso a em
prego digno e a conseqüente redução das desigual
dades sociais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o maior
obstáculo que enfrentam os nossos jovens não está
no acesso à universidade, e sim na permanência nas
instituições privadas de ensino superior. Quero acre
ditar, quero apostar que a esperança venceu o medo.
Oxalá possamos logo dizer a esses jovens que a es
perança venceu a incerteza, a insegurança, as dificul
dades, tornando possível sua participação de forma
mais ativa e efetiva no processo produtivo e na cons
trução de uma sociedade mais justa, com melhor pa
drão de vida para si e para os seus.

Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
PAES LANDIM QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero reportar-me a pro
blema do meu Estado. Diz respeito aos companheiros
garimpeiros de Serra Pelada, que em grande parte vi-
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eram do vizinho Estado do Maranhão e que vêm so
frendo há muitos anos.

Na época em que era estatal, no Governo Sar
ney, a Vale do Rio Doce tentou retomar Serra Pelada
dos garimpeiros. Houve uma rebelião, o Presidente
Sarney baixou decreto que indenizou a empresa e os
garimpeiros ficaram, através das suas associações,
entidades e cooperativas, sob o controle da Vale.

Quando Collor de Mello assumiu a Presidência
da República, baixou decreto devolvendo Serra Pela
da à Vale do Rio Doce.

Depois da privatização, garimpeiros ficaram mo
rando em Serra Pelada e dos rejeitos extraíam um
grama, dois gramas de ouro e iam sobrevivendo.

Muitos foram para outros Estados e muitos fica
ram em Curionópolis, situada ao redor de Serra Pela
da; em Eldorado, em Parauapebas e em outros Muni
cípios do Pará como sem-terra. Depois se transforma
ram em clientes da reforma agrária, mas a grande
maioria ficou passando extrema necessidade.

Depois de muitas mobilizações - e V. Exa
, como

Presidente desta Casa, envolveu-se no processo -,
começou a tramitar nesta Casa, em 1999, projeto que
devolvia Serra Pelada aos garimpeiros, que passa
ram o ano inteiro pressionando para que ele fosse vo
tado. No ano seguinte, também houve pressão o ano
inteiro para que o projeto fosse votado no Plenário da
Câmara dos Deputados, o que ocorreu no final de
2001 . Ele esteve o ano inteiro de 2002 no Senado Fe
deral, tendo sido finalmente votado naquela Casa.

Agora, o Governo Lula, por meio do Ministério
de Minas e Energia, inicia processo de discussão com
os garimpeiros para definir como vai ficar a explora
ção do ouro em Serra Pelada - hoje, esse ouro só
pode ser explorado mecanicamente.

Por outro lado, esses garimpeiros têm saldo
com o Governo Federal, referente ao paládio agrega
do ao ouro, pelo qual a Caixa Econômica Federal não
lhes pagava. Essa dívida deve estar em cerca de 200
milhões de reais, e o pagamento também é uma rei
vindicação dos garimpeiros.

Sr. Presidente, estamos acompanhando esse
processo. Hoje houve reunião no Ministério de Minas
e Energia. Também o Ministério da Justiça está envol
vido, porque há necessidade de criação de força-tare
fa do Governo para se instalar na área. Já solicitamos
a presença da Polícia Federal no local, porque houve
três assassinatos nos últimos meses, o que nos preo
cupa bastante.

Finalmente, esses órgãos estão chegando a um
consenso para atuarem em conjunto, a fim de que
haja solução desse problema.

Sr. Presidente, estamos dizendo aos compa
nheiros garimpeiros que estejam nos vendo nos Esta
dos que a comissão deles está acompanhando o pro
cesso.

Muitos garimpeiros já faleceram, Sr. Presidente.
Outros estão com 60,70 anos de idade e aguardam a
agilização desse processo para ter seu problema re
solvido.

Tramita nesta Casa projeto que estabelece apo
sentadoria diferenciada para os garimpeiros. Há uma
discussão sobre os recursos para pagar essas apo
sentadorias.

Solicito a V Exa
, Sr. Presidente, que interceda

para agilização da votação do Estatuto do Garimpei
ro, porque esses companheiros estão totalmente de
samparados.

Era o que queria dizer.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Luciano Castro PFL
Total de Roraima 1

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 1

PERNAMBUCO

Ricardo Fiuza PPB
Total de Pernambuco 1

BAHIA

Severiano Alves PDT
Total de Bahia 1

MINAS GERAIS
Carlos Mota PL
Fernando Diniz PMDB
Total de Minas Gerais 2
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GOIÁS

Pedro Chaves PMDB
Total de Goiás 1

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Moisés Lipnik PDT
Total de Roraima 4

AMAPÁ
Coronel Alves PL
Total de Amapá 1

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará 2

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PPS
Total de Amazonas 2

RONDONIA

Sérgio Carvalho PSDB
Total de Rondonia 1

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins 2

MARANHÃO

João Castelo PSDB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
José Linhares PPB
Total de Ceará 2

PIAuí

B.Sá PPS
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PPB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 4

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Lúcia Braga PMN
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PL
Total de Paraíba 4

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PPB
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

João Caldas PL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB
Total de Sergipe 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
João Almeida PSDB
João Leão PL
Milton Barbosa PFL
Pedro Irujo PFL
Severiano Alves PDT
Total de Bahia 6

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PL
Edmar Moreira PL
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PPS
PT

PFL
PT
PMDB

7

PMDB
PMDB

PDT
PMDB
PTB

PFL
PMDB

8

Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Lael Varella PFL
Mauro Lopes PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais 8

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Neucimar Fraga PL
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Bernardo Ariston PSB
Itamar Serpa PSDB
José Divino PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Paulo Feijó PSDB
Total de Rio de Janeiro 6

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Delfim Netto PPB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo 12

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PPB
Total de Goiás 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB

Geraldo Resende
João Grandão
Murilo Zauith
Vander Loubet
Waldemir Moka
Total de Mato Grosso do Sul

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Chico da Princesa PL
Iris Simões PTB
José Janene PPB
Max Rosenmann PMDB
Oliveira Filho PL
Ricardo Barros PPB
Total de Paraná 7

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Enio Bacci
José Ivo Sartori
Kelly Moraes
Onyx Lorenzoni
Osvaldo Biolchi
Total de Rio Grande do Sul

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão convocando outra para amanhã,
sexta-feira, dia 28, às 9 horas.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS(
Art. 216, § 1°, Regimento Interno)

N° 3/03 (JOÃO ALFREDO) - Altera o art. 32 do Re
gimento Interno, visando a reorganização de compe
tências e a criação da Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável.
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DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

N° 10/03 (BETO ALBUQUERQUE) - Altera o inciso
II do art. 32 e acrescenta inciso XIX, criando a Co
missão Permanente de Ciência e Tecnologia e Infor
mática.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

11 - RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3° com
binado com ART.132,§2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.259-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comuni
tária de Sombrio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Sombrio, Estado
de Santa Catarina.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

PROJETOS DE LEI:

N° 2.279/99 (EMILlA FERNANDES) - Projeto de lei
que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, em
nível nacional, número telefônica destinado a aten
der denúncias de violência contra a mulher.
Obs.: Apensado a este o PL 2.901/00 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

W 3.421-A/00 (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO) 
Projeto de lei que altera a redação do § 1° do art.
159 do Decreto-lei n° 3689, de 3 de outubro de
1941, Código de Processo Penal.
Obs.: Apensado a este o PL 3.888/00 (ver item 1.2)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 2.901/00 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Projeto
de lei que autoriza o Poder Executivo a criar em ní
ve� nacional, número telefônico destinado a atender
denúncias de violência contra a mulher.
Obs.: Apensado ao PL 2.901/00 (ver item 1.1)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

N° 3.888/00 (OSMAR SERRAGLlO) - Acrescenta o
§ 3° ao art. 159 do Decreto-lei n° 3689, de 3 de ou
tubro de 1941, Código de Processo Penal.
Obs.: Apensado ao PL 3.421/00 (ver item 1.1)
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-4-03

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133 do RI,
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

N° 5.174/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Denomina
"Rodovia Milton Santos" a rodovia BR-174, desde a
cidade de Cáceres-MS até a fronteira com a Vene
zuela.

N° 5.180/01 (JOÃO COSER) - Altera a Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (acesso ao Porto de Ca
puaba à BR-262).
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 163, combinado
com o artigo 164, § 4° do RI. (Face a aprovação do
PL 2.008/99) a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 2.994/00 (EDINHO ARAÚJO) - Denomina "Pon
te Rodoferroviária de Integração Nacional Deputado
Roberto Rollemberg" a ponte sobre o rio Paraná que
liga os municípios de Rubinéia-SP e Aparecida do
Taboado-MS.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2003

Dia 28, 58 -feira

10:00 Raimundo Santos (PL - PA)
10:25 Leonardo Vilela (PPB - GO)
10:50 Pastor Frankembergen (PTB - RR)
11 :15 Rubinelli (PT - SP)
11 :40 Alceu Collares (PDT - RS)
12:05 Wellington Roberto (PL - PB)
12:30 Josias Gomes (PT - BA)
12:55 Homero Barreto (PTB - TO)
13:20 Arlindo Chinaglia (PT - SP)

------------------_... , --_..-_......
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Dia 31, 28 -feira

15:00 João Campos (PSDB - GO)
15:25 Osvaldo Biolchi (PMDB - RS)
15:50 Lindberg Farias (pT - RJ)
16:15 Darci Coelho (PFL - TO)
16:40 Átila Lins (PPS - AM)
17:05 Ariosto Holanda (PSDB - CE)
17:30 Perpétua Almeida (PCdoB - AC)
17:55 Maria Helena (PMDB - RR)
18:20 Jovino Cândido (PV - SP)

ORDEM DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 158/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "torna obrigatório o fornecimento, pelo
governo, de vacina contra febre aftosa, nos casos
que especifica, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 176/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 189/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a exigibilidade de aplica
ções em crédito rural e em financiamentos às micro
e pequenas empresas"
RELATOR: Deputado ZONTA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 35/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "adiciona parágrafo ao art. 6° da Lei N° 9.870,
de 23 de novembro de 1999."
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 213/03 - do Sr. Carlos Nader
que "proíbe a utilização de pneus recapados em veícu
los de transporte rodoviário de passageiros ou de pro
dutos tóxicos e inflamáveis e dá outras providências."
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 217/03 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "torna obrigatório que os elevadores de edi
fícios públicos ou de uso coletivo sejam equipados
com interfones e luzes de emergência."
DECURSO: 38 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 222/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatória a adição de álcool
etílico carburante ao óleo diesel e dá outras provi
dências."
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.913/01 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2° do art.
52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
obrigando que conste do contrato de crédito ou fi
nanciamento a taxa percentual diária de desconto
aplicável no caso de liquidação antecipada de débi
to." (Apensado: PL 5297/2001)
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 164/03 - do Sr. Gastão Vieira
- que "acrescenta o artigo 52-A à Lei na 8.078, de
11 de setembro de 1990."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 184/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "altera os incisos I e 11 do art. 26 da Lei na
8.078, de 1990, para aumentar o prazo em que o
consumidor tem o direito de reclamar de vícios apa
rentes ou de fácil constatação em produtos e servi
ços:'
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 191/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "acrescenta parágrafo ao art. 42 do Códi
go de Proteção e Defesa do Consumidor."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 5.297/01 - do Sr. Moreira Fer
reira - (pL 4913/2001) - que "altera o art. 52, da Lei
8078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defe
sa do Consumidor)."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 123/03 - do Sr. Neuton Lima 
que "veda a transmissão a terceiros de dados relati
vos a pessoas naturais e jurídicas."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 137/03 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no merca
do de veículos fabricados no País."
RELATOR: Deputado RENATO COZZOLlNO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 143/03 - do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina a captação de recursos financeiros
para projetos ambientais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 31/03/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.823/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera o inciso VIII do art. 30 da Lei na
9294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 40 do art. 220
da Constituição Federal"."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.340/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei na 8.078, de 1990, acrescentando
o inciso XIII ao artigo 39."
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.503/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.412/02 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as fábri
cas de produtos que contenham látex gravar em
suas embalagens advertência sobre a presença
dessa substância."
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 135/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "dispõe sobre alterações no texto da Lei
nO 9491, de 09 de setembro de 1997 (Programa Na
ciona� de Desestatização)."
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 235/03 - da Sra. Sandra Ro
sado - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de ofe
recimento, à população de baixa renda, de gás li
qüefeito de petróleo em vasilhames de pequena ca
pacidade volumétrica."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 132/03 - do Sr. Nelson Bornier
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de
mecanismo de defesa do consumidor em embala
gens de consumo popular e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO
CADOCA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 10/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "proíbe a utilização, em todo território nacio
nal, de células de mercúrio e diafragmas de amianto
na indústria de cloro-soda."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 36/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "especifica condições a serem observadas
para a implementação de programas de incentivo ao
turismo financiados, no todo ou em parte, por recur
sos públicos federais."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 52/03 - do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "dispõe sobre os limites da receita
bruta anual das empresas inscritas no Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

- SIMPLES, de que trata a Lei n° 9.317, de 5 de de
zembro de 1996, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 78/03 - do Sr. Nelson Bornier
- que "torna obrigatório o uso de garrafões descar
táveis na comercialização de água mineral em todo
território nacional e sua regularização do uso dos
garrafões junto ao órgão competente do Ministério
da Saúde."
RELATOR: Deputado GIACOBO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 87/03 - do Sr. Zé Geraldo 
que "proíbe a instalação, em todo o território nacio
nal, de caixas operadas pelo próprio consumidor
(tipo auto-atendimento) nos supermercados e esta
belecimentos afins." (Apensados: PL 201/2003, PL
89/2003 e PL 131/2003)
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 122/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "altera a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que "dispõe sobre o regime tributário das mi
croempresas e das empresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, e dá ou
tras providências.""
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.672/02 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "cria o rastreamento da produção e
consumo de medicamentos através do controle ele
trônico por códigos de barra."
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gouveia
- que "estabelece a obrigatoriedade de instalação de
"air-bag" em automóveis." (Apensado: PL 225/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 129/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "''Dá nova redação ao inciso I
do art. 6° da lei n° 5.764 de 16 de dezembro de
1971.""
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 130/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "dá nova redação ao § 1° do art.
105 da Lei n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971,
garantindo às representações da OCB nos Estados,
Territórios e Distrito Federal as mesmas característi
cas das organizações nacionais."
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 132/03 - do Sr. Nelson Bornier
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de
mecanismo de defesa do consumidor em embala
gens de consumo popular e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO
CADOCA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DEEMENDAS{5SESSÕE~

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 30/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "institui o Fundo de Aquisição de Livros para
as Universidades Públicas."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 136/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "altera a Lei n° 9.424, de 24 de dezem
bro de 1996."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 152103 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "institui o Dia Nacional dos Catadores e
Selecionadores de Lixo:'
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 153/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "institui o Dia do Peão de Rodeio:'
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 183/03 - do Sr. Maurício
Rabelo - que "dispõe sobre a leitura da Bíblia nos es
tabelecimentos de ensino fundamental:'
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.222/98 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "altera a Lei n° 9.424, de 24 de de
zembro de 1996." (Apensados: PL 431/1999, PL
4880/1998, PL 4676/1998 (Apensados: PL
5195/2001 (Apensados: PL 4045/2001 e PL
6052/2002), PL 4758/1998 e PL 747/1999) e PL
4244/1998 (Apensados: PL 4280/1998 e PL
4763/1998 (Apensado: PL 1/1999)))
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.312/00 - do Sr. Ricardo No
ronha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nO
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
permissão de saque pelo trabalhador na conta do
FGTS para pagamento de anuidade escolar:' (Apen
sados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000,
PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL
3760/2000, PL 3761/2000, PL 4225/2001, PL
4630/2001, PL 4657/2001, PL 4727/2001, PL
4044/2001, PL 5652/2001, PL 5992/2001, PL



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.395/02 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "dispõe sobre cursos de qualificação
profissional civil para cabos e soldados das Forças
Armadas."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.602/02 - do SF - (PLS
16/2002) - que "denomina "Viaduto Senador Tacia
no Gomes de Mello" o viaduto localizado no Km 617
da rodovia BR-153, no Município de Morrinhos,
Estado de Goiás."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.386/02 - do Senado Federal
- (PLS 233/2001) - que "denomina "Aeroporto de
Palmas - Brigadeiro Lysias Rodrigues" o Aeroporto
de Palmas, no Estado do Tocantins."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.905/02 - do Senado Federal
- (PLS 46/2002) - que "denomina "Ponte João Mon
teiro Barbosa Filho" a ponte transposta sobre o Rio

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.169/02 - do Senado Federal
- que "denomina "Prefeito Lebon Duvoisin" o viaduto
situado no Km 6 da Rodovia BR-1 01, no acesso ao
Município de Garuva, Estado de Santa Catarina."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.412/01 - do Sr. Cezar Schir
mer - que "regulamenta o exercício da profissão de
Supervisor Educacional e dá outras providências."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.796/01 - do Sr. Pedro Piva
que "denomina "Aeroporto Internacional de Viraco
pos - Governador Mário Covas" o Aeroporto Inter
nacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no
Estado de São Paulo." (Apensado: PL 4038/2001
(Apensados: PL 4089/2001 e PL 4436/2001))
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.203/01 - do Sr. Lavoisier
Maia - que "institui o programa de avaliação seriada
nas instituições federais de ensino superior:' (Apen
sado: PL 5726/2001 (Apensado: PL 5793/2001))
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.663/00 - LUIZ ESTEVÃO
(PLS 155/1999) - que "altera o art. 40 da Lei na
9.732, de 11 de dezembro de 1998." (Apensado: PL
140/1999 (Apensados: PL 141/1999, PL 142/1999,
PL 293/1999, PL 711/1999, PL 797/1999, PL
986/1999, PL 2009/1999 e PL 2620/2000))

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.505/00 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a exclusividade de confecção
de carteiras de estudante em todos os níveis, por
instituições de ensino e diretórios ou centros acadê
micos." (Apensado: PL 4978/2001)
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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6215/2002, PL 6611/2002, PL 7114/2002, PL Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

6889/2002, PL 6902/2002 e PL 7465/2002) PROJETO DE LEI N° 6.018/01 - do Senado Federal
DECURSO: sa SESSÃO _ (PLS 38/2001) - que "acrescenta dispositivo ao
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03 art. 52 e dá nova redação ao § 40 do art. 55 da Lei

9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas
gerais sobre desporto e dá outras providências."
{Apensado: PL 4658/2001 (Apensado: PL
4903/2001))
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 83/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "altera a Lei no 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 77/03 - do Sr. Bernardo Aris
ton - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Pro
grama de Cultura Familiar (PCF) e dá outras provi
dências."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 76/03 - do Sr. Eunício Oliveira
- que "assegura aos alunos egressos de escolas
públicas, gratuidade das taxas de inscrição em pro
cessos seletivos para admissão nas instituições es
tatais de ensino superior."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 73/03 - do Sr. Maurício Rands
- que "dá nova redação aos incisos I, 11, 111 e V do
art. 16 da Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
com a redação dada pela Lei n° 9.192, de 21 de de
zembro de 1995, conferindo autonomia às unidades
universitárias e aos estabelecimentos isolados para
disciplinar os processos de consulta às respectivas
comunidades para escolha dos seus dirigentes."
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.238/02 - do EXEC - (MSC
883/2002) - que "designa como "Dia da Inovação", o
dia 19 de outubro."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.351/02 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "institui o Dia Nacional da Assistên
cia Social."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.395/02 - do Senado Federal
- (PLS 180/2001) - que "altera a Lei n° 8.670, de 30
de junho de 1993, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, e dá ou
tras providências."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.403/02 - do Poder Executivo
- que "inscreve o nome do Barão do Rio Branco no
Livro dos Heróis da Pátria."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.196/02 - do Senado Federal
- (PLS 152/2002) - que "dispõe sobre a criação do
Dia Nacional do Pecuarista."
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Tacutu, na BR-401, Km 133, nos Municípios de Bon- Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)
fim e Normandia, no Estado de Roraima."
DECURSO: 5a SESSÃO PROJETO DE LEI N° 33/03 - do Sr. Bismarck Maia
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03 - que "institui o Dia do Guia de Turismo."

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.453/02 - do Senado Federal
- (PLS 250/2002) - que "dá o nome de Palácio Tuiu
iú ao prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso do Sul."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 85/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "altera a Lei no 8.313, de 23 de dezem
bro de 1991."
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 99/03 - do Sr. Romel Anizio 
que "dispõe sobre a garantia de alimentação escolar
nos períodos de férias escolares."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 100/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "altera o Artigo 2°, Parágrafo 4°, da Lei No.
10.264, de 16 de Julho de 2001."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 102/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dá nova redação ao caput do art. 4°
da Lei Federal n° 10. 260, de 12 de julho de 2001,
elevando o Financiamento Estudantil para 100%
(cem por cento) do valor das mensalidades."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 103/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera a redação da alínea b, do inciso
IV, do art. 5° da Lei Federal n° 10. 260, de 12 de ju
lho de 2001, alongando o prazo de parcelamento do
saldo devedor do Fies."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 109/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "estende os Programas de Financia
mento Estudantil aos estudantes de cursos profissi
onais."
DECURSO:5a SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 140/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "altera os artigos 3° e 56 da Lei n° 9.615, de
24 de março de 1998, que" institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências"."

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 31/03/2003)

Projetos de lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e
Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Que
iroz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA

PROJETO DE LEI N° 5.155/01 - do Sr. Jorge Alber
to - que "dispõe sobre a equalização de juros pelo
Tesouro Nacional nos empréstimos feitos a micro
empresas e empresas de pequeno porte com recur
sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA

PROJETO DE LEI N° 5.210/01 - do Senado Federal
- (PLS 27/1996) - que "cria o Programa de Incenti
vos a Energias Renováveis - Pier, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PROJETO DE LEI N° 5.849/01 - do Sr. Orlando
Desconsi - que "institui e conceitua as empresas de
Autogestão e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

PROJETO DE LEI N° 6.868/02 - do Poder Executivo
- (MSC 404/2002) - que "altera o art. 5° do Decre
to-lei n° 79, de 19 de dezembro de 1966, que institui
normas para a fixação de preços mínimos e execu
ção das operações de financiamento e aquisição de
produtos agropecuários e adota outras providênci
as."
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA

PROJETO DE LEI N° 233/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre a isenção do imposto sobre
produtos industializados - IPI, nas aquisições de
máquinas, ambulâncias e equipamentos rodoviários
pelos Estados, Municípios e Distrito Federal:'
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):
PROJETO DE LEI N° 4.578/98 - do Sr. De Velasco
- que "estabelece a gratuidade da realização de
exames de DNA para fins de reconhecimento de pa-



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.351/91 - do Sr. Vittorio Me
dioli - que "revoga a Lei n° 6.321, de 14 de abril de
1976, que "dispõe sobre a dedução do lucro tributá
vel para fins de imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas, do dobro das despesas realizadas em pro
gramas de alimentação do trabalhador", e dá outras
providências" (Apensados: PL 767/1995 e PL
2257/1996)
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
DECURSO:5aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03
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ternidade e maternidade." (Apensados: PL 143/1999 PROJETO DE LEI N° 207/99 - do Sr. Alberto Fraga
e PL 260/1999) - que "estabelece as condições de quitação do fi-
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES nanciamento da casa própria ao término do contra-

PROJETO DE LEI N° 2.738/00 _ MINISTÉRIO to." (Apensados: PL 2172/1999 (Apensado: PL
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 1/2000) _ que "dispõe 2475/2000) e PL 2764/2000)

RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
sobre a criação de cargos de Procuradores Regio- DECURSO: 5a SESSÃO
nais da República, de funções comissionadas e car-
gos efetivos no âmbito do Ministério Público Federal ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 5.264/01 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "altera o Decreto-Lei n° 1804, de 3
de setembro de 1980, permitindo a aquisição de
mercadorias procedentes da Zona Franca de Mana
us enviadas ao território nacional por via postal e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.760/01 - do Senado Federal
- (PLS 255/2000) - que "dá nova redação ao art. 60

e acrescenta o art. 10-A à Lei 9.469, de 10 de julho
de 1997, para, nos termos dos §§ 30 e 40do art. 100
da Constituição Federal, com a redação da Emenda
Constitucional 30, de 2000, e o teor da Lei 10.099,
de 19 de dezembro de 2000, que altera a Lei 8.213,
de 24 de junho de 1991, regulamentando o disposto
no § 30 do art. 100 da Constituição Federal,
(....),conceituar as obrigações de pequeno valor e
disciplinar o pagamento de obrigações de pequeno
valor e do crédito de natureza alimentícia devidos
pela Fazenda Pública em virtude de sentença judi
ciária transitada em julgado - precatório." (Apensa
dos: PL 3535/2000, PL 4261/2001 e PL 7362/2002)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
DECURSO:2aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.850/97 - do Sr. Corauci So
brinho - que "estabelece incentivo fiscal às empre
sas que contratarem empregados iniciantes e dá
providências correlatas." (Apensados: PL 7/1999
(Apensados: PL 1658/1999, PL 1665/1999 e PL
2347/2000), PL 82/1999, PL 154/1999 (Apensado:
PL 800/1999), PL 1212/1999, PL 3097/2000, PL
3118/2000, PL 3637/2000, PL 3863/1997, PL
4472/1998 (Apensado: PL 4760/1998), PL
4672/2001 e PL 4902/2001 )
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
DECURSO:5aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 196/99 - do Sr. Pedro Simon 
(PLS 65/1997) - que "altera a Lei n° 8.852, de 4 de
fevereiro de 1994, que dispõe sobre a aplicação dos
arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 10 da Constitução
Federal, e dá outras providências."

------------_._---".,,_.._- .
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RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
DECURSO:SaSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.005/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "dispõe sobre a criação do Sistema Nacional
de Seguro Rural- SNSR, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
DECURSO:SaSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.410/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições financeiras e bancárias se equiparem
tecnologicamente para prestar atendimento à popu
lação portadora de deficiência." (Apensados: PL
2580/2000, PL 3443/2000, PL S048/2001, PL
5525/2001 e PL 6500/2002)
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
DECURSO:5aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.521/00 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "isenta do Imposto de Importação os
bens de valor cultural, quando destinados às entida
des que especifica:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
DECURSO:5aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 5.576/01 - do Sr. Romel Anizio 
que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 50, da Lei
7827, de 1989, que "regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste -

FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.087/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "acrescenta inciso ao art. 12 da Lei na
9.250, de 26 de dezembro de 1995, permitindo a de
dução de doações a igreja, do imposto de renda de
vido pela pessoa física, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.138/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera as tabelas de incidência do Impos
to de Renda sobre rendimentos de pessoas físicas."
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 32/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "proíbe a cobrança do contribuinte de qual
quer taxa ou tarifa para a inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas da Secretaria da Receita FederaL"
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 50/03 - do Sr. Gerson Gabriel
li - que "dispõe sobre o Programa de Recuperação
Fiscal- Refis, nas condições que estabelece:'
RELATOR: Deputado FÁBIO SOUTO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03



A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 5.472/01 - do Sr. Luiz Carlos Ha
uly - que "concede dilação de prazo para pagamento
do imposto de importação, nas operações de importa
ção de mercadoria, com o objetivo de incentivar a insta
lação de fábricas no país, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) comissionadas no âmbito do Ministério Público Fe-

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça- deral, e dá outras providências."
mentária e do Mérito: RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 197/99 - do Sr. Pedro Simon 
(PLS 126/1998) - que "dá nova redação ao art. 52
da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dis
põe sobre a política agrícola."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 922/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricul
tura familiar." (Apensados: PL 2911/2000, PL
4935/2001 e PL 6041/2002)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 5.358/01 - do Sr. Simão Ses
sim - que "dispõe sobre a complementação da apo
sentadoria dos empregados da Casa da Moeda do
Brasil e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 51/03 - do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "dispõe sobre multas tributárias."
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

PROJETO DE LEI N° 113/03 - do Sr. Luciano Cas
tro - que "dispõe sobre o repatriamento de recursos
depositados no exterior."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 254/03 - do Senado Federal 
que "institui a renda básica de cidadania e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 3.845/93 - do Sr. Zaire Rezen
de - que "concede incentivo fiscal para a pessoa ju
rídica que contratar menores de 18 anos, em pro
grama de iniciação ao trabalho." (Apensados: PL
78/1995 (Apensado: PL 254/1995), PL 811/1995, PL
1216/1995, PL 1750/1996, PL 1876/1996, PL
2018/1996 e PL 3303/1997)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 4.750/98 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DA UNIÃO - (MSC 3/1998) - que "dispõe
sobre a criação de cargos de confiança e funções
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 6.167/02 - do SF - que "auto
riza a criação do Fundo de Apoio à Cajucultura 
Funcaju, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
DECURSO:5a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 7.112/02 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "acrescenta parágrafo à Lei n° 8.100,
de 5 de dezembro de 1990, que "dispõe sobre o rea
juste das prestações pactuadas nos contratos de fi
nanciamento firmados no âmbito do Sistema Finan
ceiro da Habitação, vinculados ao Plano de Equiva
lência Salarial e dá outras providências", e dá outras
providências. "
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS~SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 128/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "determina que os projetos de recu
peração ambiental de áreas degradadas por ativida
des de mineração sejam elaborados de acordo com
normas e parâmetros estabelecidos pelo Departa
mento Nacional de Produção Mineral- DNPM."
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 181/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "proíbe a cobrança de taxa de religação
por concessionárias de distribuição de energia elé
trica."
RELATOR: Deputado MAURO PASSOS

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA

E NARCOTRÁFICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA (DIA

31/03/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1° clc Art. 166)

PROJETO DE LEI N° 5.727/01 - do Dep. Mário
Assad Júnior - que "Altera a redação da Lei n°
10.201/2001, acrescentando às fontes já previstas
para o FNPS os recursos financeiros apreendidos
de operações ilegais ou criminosas."

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.967/97 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "estende a concessão da gratifica
ção natalina aos que se encontram em gozo da
Renda Mensal Vitalícia." (Apensados: PL 1780/1999,
PL 3999/1997, PL 4090/2001 (Apensados: PL
4158/2001 e PL 5926/2001), PL 4325/2001 (Apen
sado: PL 5356/2001), PL 3774/2000, PL 5518/2001,
PL 6133/2002, PL 6394/2002, PL 6766/2002, PL
6881/2002, PL 6890/2002, PL 6916/2002, PL
6947/2002, PL 7234/2002, PL 7226/2002 e PL
7344/2002)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.020/99 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "obriga divulgação de mensagens sobre
medicamentos genéricos, nos anúncios de remédios
e similares." (Apensados: PL 2548/2000, PL
3028/2000 e PL 3061/2000)
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.310/00 - do Sr. Euler Morais
- que "modifica a Lei n° 8.036, de 11 de maio de
1990, a fim de possibilitar o saque do saldo da conta
vinculada do FGTS para tratamento de saúde de pa
rentes em 1° grau do titular acometidos da AIDS."
(Apensados: PL 3334/2000, PL 3361/2000, PL
3371/2000, PL 3394/2000, PL 4159/2001, PL
4977/2001 e PL 4938/2001)
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.398/02 - do Sr. Aloysio Nu
nes Ferreira - que "altera o art. 9° da Lei n°
9.434/97."
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 22/03 - do Sr. Roberto Gouve
ia - que "inclui a invenção de medicamento para
prevenção e tratamento da Síndrome de Imunodefi
ciência Adquirida - SIDA / AIDS e de seu processo
de obtenção como matérias não patenteáveis."
RELATOR: Deputado ROMMEL FEIJÓ
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 28/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre o reajustamento do
valor da aposentadoria complementada de que trata
a Lei n° 8.186, de 21 de maio de 1991 ."
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 29/03 - do Sr. Jorge Bittar 
que "dá nova redação ao "caput" do art. 277 da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 156/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.656,
de 03 de junho de 1998, que "dispõe sobre os pia
nos e seguros privados de assistência à saúde"."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 161/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "altera o art. 22 da Lei n° 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 180/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que "autoriza o Poder Executivo a implantar
assistência psicológica e psicopedagógica no siste
ma educacional brasileiro, com o objetivo de diag
nosticar e prevenir problemas de aprendizagem."
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NO 185/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a acessibilidade e uso de
equipamento nas dependências de instituições ban
cárias e nos terminais remotos."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 188/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "prevê o pagamento de auxílio-funeral
aos segurados da Previdência Social."
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO
GONÇALVES
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 197/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - que "dispõe sobre a organização dos Conse
lhos Gestores nas Unidades do Sistema Único de



Março de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 28 10765

Saúde, em todo o Território Nacional, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 205/03 - do Sr. Enio Bacci 
que "determina o custeio pelo Sistema Único de Sa
úde - SUS, do tratamento psicológico a vítimas de
violência, com atendimento preferencial a crianças e
mulheres, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 257/03 - do Senado Federal 
que "autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Especial de Ressocialização dos Moradores de Rua
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 260/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "torna obrigatória a doação de cadeira de
rodas ao portador de deficiência física carente, pelo
Sistema Único de Saúde - SUS."
RELATORA: Deputada KELLY MORAES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 713/99 - do Sr. Dr. Rosinha
que "altera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989,
que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte,
o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação,
o destino final dos resíduos e embalagens, o regis
tro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscali
zação de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências"." (Apensado: PL 1388/1999)

RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 939/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "dispõe sobre a aplicação do § 7° do art.
201 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998 - Apo
sentadoria no Regime Geral de Previdência Social:'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.073/00 - do Sr. José Eduar
do Dutra - (PLS 597/1999) - que "dispõe sobre a
distribuição gratuita de medicamentos e materiais
necessários à sua aplicação e à monitoração da gli
cemia capilar aos portadores de diabetes inscritos
em programas de educação para diabéticos:' (Apen
sado: PL 6321/2002)
RELATOR: Deputado ATHOS AVELlNO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.676/00 - do Senado Federal
- (PLS 421/1999) - que ''torna obrigatório o uso do
alfabeto Braile nos manuais de especificações técni
cas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos:' (Apen
sados: PL 1589/1996 (Apensados: PL 1243/1999,
PL 2570/2000 (Apensado: PL 5505/2001), PL
2605/2000, PL 2755/1997, PL 2854/2000, PL
3454/2000 e PL 3574/2000 (Apensado: PL
7167/2002», PL 4278/2001 e PL 5920/2001 )
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.984/00 - do Senado Federal
- (PLS 12/2000) - que "dá nova redação ao art. 1°
da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dis
põe sobre o serviço voluntário e dá outras providên
cias." (Apensado: PL 6737/2002)
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.264/01 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "altera a Lei n° 8.899, de 29 de junho de 1994,
que concede passe livre às pessoas portadoras de de-
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ficiência no sistema de transporte coletivo interestadual,
para estender o benefício às crianças portadoras de
câncer." (Apensados: PL 5196/2001, PL 5208/2001
(Apensado: PL 6184/2002 (Apensado: PL 7031/2(02)),
PL 5275/2001, PL 5558/2001 e PL 7299/2002)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.706/01 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "acrescenta artigo à Lei 9503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, dispondo sobre a habilitação de pessoas
portadoras de deficiência." (Apensado: PL
5923/2001)
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.013/01 - do Sr. Jutahy Juni
or - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 10.216, de
06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saú
de mental."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.482/02 - do Sr. Osmânio Pe
reira - que "dispõe sobre a possibilidade de as em
presas ou capitais estrangeiros participarem direta
ou indiretamente no setor de alta complexidade de
prestação de serviços de saúde."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.052/02 - do Senado Federal
- que "altera a redação do art. 5° da Lei nO 10.256,
de 9 de julho de 2001, que trata da Seguridade So
cial:'
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.190/02 - do Poder Executivo
- (MSC 779/2002) - que "acresce os §§ 3° e 4° ao
art. 2° da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.197/02 - do Senado Federal
- (PLS 593/1999) - que "acrescenta §§ aos arts.
104 e 105 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado
lescente e dá outras providências", para permitir a
aplicação de medidas sócio-educativas aos infrato
res que atingirem a maioridade penal:'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.505/02 - do EXEC - que
"dispõe sobre a proibição de fabricação, instalação,
operação e importação de máquinas automáticas
destinadas à venda de cigarros, cigarrilhas, charutos
e qualquer outro produto derivado do tabaco, fumí
geno ou não e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "dispõe sobre a criação de Programa de Orien
tação Sexual, de Prevenção das Doenças Sexual
mente Transmissíveis e do Uso de Drogas."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 40103 - do Sr. Wasny de Rou
re - que "dispõe sobre presunção de verdade nas
anotações da carteira de trabalho para efeitos dos
direitos previdenciários e das relações trabalhistas."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.514/03 - PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - que "altera a Lei n° 7.070, de 20 de
dezembro de 1982, que dispõe sobre pensão espe
cial para os deficientes físicos que especifica."
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 120/03 - do Sr. Roberto Pes
soa - que "dispõe sobre a investigação de paterni
dade de pessoas nascidas de técnicas de reprodu
ção assistida."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 114/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre informação dos crimes contra
os costumes a turistas estrangeiros."
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 67/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera o art. 132 da Lei federal n° 8.
069. 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, permitindo a recondução de Conselhe
iros Tutelares, sem restrições."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 71/03 - do Sr. Arlindo China
glia - que "dispõe sobre o reembolso, ao Poder PÚ
b�ico, de valores correspondentes a seguro-saúde e
outras modalidades de medicina de grupo referentes
a beneficiários atendidos, gratuitamente, na rede pú
blica e no setor privado conveniado ou contratado."
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

RELATORA: Deputada SELMA SCHONS
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 48/03 - do Sr. Alceu Collares DECURSO: 5
a

SESSÃO
- que "altera o art. 111 da Lei n° 8.069, de 13 de ju- ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescen
te."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 86/03 - do Sr. Neucimar Fraga
- que "acresce parágrafo ao art. 148 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, facultando a mé
dicos particulares, conveniados a planos de saúde
ou vinculados aos serviços do Sistema Único de Sa
úde - SUS -, a aplicação dos exames de aptidão fí
sica e mental para obtenção ou renovação do docu
mento de habilitação."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 105/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo 3°, ao art. 42,
da Lei Federal nO 8. 213, de 24 de julho de 1991,
para garantir a concessão de aposentadoria por in
validez ao trabalhador rural incapaz de exercer a
sua atividade."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 17/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "assegura atendimento especializado às mu
lheres acometidas de tensão pré-menstrual (TPM)."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.091/99 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "altera o art. 27 da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1984, acrescenta parágrafo ao art. 9° e
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altera a redação do art. 13, ambos da Lei na 8.019,
de 11 de abril de 1990."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.340/00 - do Sr. Renato Silva
- que "determina que a criação de novos cursos su
periores de direito dependerão de parecer da subse
ção da OAB, e de cursos de odontologia, medicina,
psicologia e veterinária, de parecer da representa
ção local dos respectivos conselhos regionais de
classe, e dá outras providências." (Apensado: PL
5263/2001)
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.581/00 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e a Lei n° 9.472, de 16 de julho
de 1997."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.705/00 - do Sr. Geddel Viei
ra Lima - que "dispõe sobre o valor do salário míni
mo a partir de 1° de janeiro de 2001 ."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.919/01 - do Sr. Paulo Paim
- que ''fixa o valor do salário mínimo, a partir de
maio de 2002, e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 4926/2001, PL 5137/2001, PL 5238/2001,
PL 5607/2001, PL 5881/2001, PL 7155/2002 e PL
7242/2002)
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.266/01 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei

na 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada do FGTS a partir
de vinte anos de tempo de serviço."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.456/01 - do Senado Federal
- (PLS 146/1996) - que "dispõe sobre o regime tri
butário, cambial e administrativo das Zonas de Pro
cessamento de Exportação, e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.722/01 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "acrescenta artigo à Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, a fim de dispor sobre in
denização e multa relativa à dispensa sem justa ca
usa de empregado estável."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.142/02 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "altera o art. 9°, caput, da Lei na
8.019, de 11 de abril de 1990, que "Altera a Legisla
ção do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)", e
dá outra providências." (Apensados: PL 7161/2002 e
PL 7145/2002)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.163/02 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "altera o artigo 495 da Lei na 5.452
de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT), com introdução do Parágrafo Úni-
co."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

., ..,--~--,-,--,-_ .._---------------------
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 27/03 - do Sr. Gastão Vieira
que "regulamenta o art. 207 da Constituição Federal,
que dispõe sobre a autonomia universitária nas uni
versidades públicas federais."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 112/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que ''fixa o valor do Salário Mínimo, a partir
de maio de 2003, e dá outras providências." (Apen
sado: PL 118/2003)
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 127/03 - do Sr. Biscaia - que
"dispõe sobre a efetivação de pagamentos e recebi
mentos da remuneração do trabalho e dos benefíci
os previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa física ou jurídica, de direito pú
blico ou privado."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 142/03 - do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira - que "revoga o parágrafo único do artigo
442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 157/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Sertão, no Esta
do de Pernambuco, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 159/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Agreste, no
Estado de Pernambuco, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 196/03 - da Sra. Maninha 
que "dispõe sobre a participação dos empregados
nos Conselhos das empresas públicas, sociedades
de economia mista, autarquias e fundações:'
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-04-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 210/03 - do Sr. Dr. Heleno
que "dá nova redação ao caput e ao § 2° do art. 2°
da Lei n.o 8.900, de 30 de junho de 1994, para am
pliar o número de parcelas do seguro-desemprego ."

RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 2.574/00 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "assegura às pessoas portadoras de
deficiência auditiva o direito de serem atendidas nas
repartições públicas federais e estaduais por meio
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 3115/2000 e PL
5690/2001)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.022/00 - do Sr. Eduardo
Barbosa - que "altera a Lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.101/00 - do Sr. Simão Ses
sim - que "dispõe sobre o custeio da assistência à
saúde dos trabalhadores e de seus dependentes, e
dá outras providências." (Apensado: PL 4956/2001 )
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 3.365/00 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera o art. 10 da Lei n° 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que "Regula o Programa do Se
guro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras provi
dências"."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.457/01 - do Senado Federal
- (PLS 47/2000) - que "altera a Lei n° 8666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para li
citações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.104/02 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre inadimplência na prestação
de contas e cumprimento das normas de programas
federais na área de educação."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 8/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "acrescenta parágrafo ao art. 462 do Decre
to-Lei n° 5.452, de 1° de Maio de 1943 - Consolida
ção das Leis do Trabalho - CLT, para proibir descon
tos salariais pelo fornecimento de uniformes e equi
pamentos pela empresa."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 16/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a licença parental:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 74/03 - do Sr. Maurício Rands
- que "acrescenta um parágrafo 5° ao artigo 879 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, para
facultar a elaboração de cálculos de liquidação com
plexos por perito em contabilidade e autoriza o arbi
tramento da respectiva remuneração."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 75/03 - do Sr. Eunício Oliveira
- que "autoriza a movimentação do saldo das con
tas vinculadas ao FGTS para pagamento de presta
ções habitacionais em atraso."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 90/03 - do Sr. Neuton Lima 
que "dispõe sobre a extinção do crédito tributário por
meio da dação em pagamento de bens imóveis."
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 94/03 - do Sr. Paulo Rocha 
que "acrescenta ao art. 13 da Lei nO 5.889, de 28 de
junho de 1973, parágrafo único, dispondo sobre o
uso de escadas nas atividades rurais"
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 95/03 - do Sr. Paulo Rocha 
que "acrescenta artigo à Consolidação das Leis do
Trabalho, a fim de determinar que a dispensa por
justa causa da empregada gestante ocorra após a
respectiva apuração em inquérito."



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

(DIA 31/03/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 162/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "acrescenta § 2° ao art. 445 do Decre
to-Lei n° 5.452 (Consolidação das Leis do Trabalho),
impedindo a exigência de comprovação de experiên
cia prévia por tempo superior a seis meses."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 116/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "autoriza o Poder Executivo a Instituir a Fun
dação Universidade Federal de Sorocaba, estado de
São Paulo."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.060/99 - do Sr. Geraldo Ma
gela - que "proíbe a instalação de catracas eletrôni
cas ou assemelhados nos veículos de transporte ur
bano." (Apensados: PL 2307/2000, PL 2867/2000,
PL 2906/2000 e PL 7186/2002)
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI N° 3.531/00 - do Sr.
MOZARILDO CAVALCANTI - (PLS 164/2000) - que
"denomina Sebastião Diniz a ponte sobre o rio Urari
coera, na rodovia BR-174, no Estado de Roraima."
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
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RELATORA: Deputada ANN PONTES PROJETO DE LEI N° 3.651/00 - do Sr. José Egydio-
DECURSO: 5a SESSÃO que "altera os arts. 133 e 159 do Código de Trânsito
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03 Brasileiro, para permitir o uso de cópia autenticada do

Certificado de Licenciamento Anual e da Carteira Naci-
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) onal de Habilitação." (Apensado: PL 4390/2001)

PROJETO DE LEI N° 110/03 - do Sr. Alexandre RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

Cardoso - que "inclui entidades da sociedade civil PROJETO DE LEI N0 5.619/01 _ do Senado Federal _
como usuários dos Sistemas de consulta, fiscaliza-
ção e acompanhamento orçamentário, administrati- (PLS 140/2001) - que "denomina "Governador Ivan Bi-
vo, fiscal e monetário das Administrações Públicas chara" o viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, no Mu-
Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta." nicípio de João Pessoa, no Estado da Paraíba." (Apen-
RELATORA: Deputada MARIA HELENA sados: PL 4986/2001 (Apensados: PL 5018/2001 e PL
DECURSO: 5a SESSÃO 5001/2001) e PL 6428/2002)
ÚLTIMA SESSÃO: 28-03-03 RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI N° 5.911/01 - do Senado Federal
(PLS 170/2001) - que "denomina "Ponte Nossa Senho
ra do Pantanal" a ponte sobre o Rio Paraguai, situada
na BR-262, no Município de Corumbá, Estado do Mato
Grosso do Sul." (Apensado: PL 5334/2001)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

PROJETO DE LEI N° 6.023/01 - do Senado Federal
- (PLS 168/2001) - que "denomina "Rodovia Depu
tado Flávio Derzi" trecho da rodovia BR-158."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 6.867/02 - do Senado Federal
- (PLS 270/2001) - que "denomina "Plácido de Cas
tro" o Aeroporto Internacional de Rio Branco, no
Estado do Acre."
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

PROJETO DE LEI N° 6.904/02 - do Senado Federal 
(PLS 4512002) - que "denomina "Ponte Prefeito OIa'vQ
Brasil Filho" a ponte sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km
120, no Município de Bonfim, no Estado de Roraima."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 6.956/02 - do Senado Federal 
(PLS 74/2002) - que "denomina "ponte Olavo Brasil" a
ponte transposta sobre o Rio Arraia, na BR-401, km
110, no Município de Bonfim, no Estado de Roraima."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 7.025/02 - do Senado Federal
- (PLS 68/2002) - que "denomina Viaduto Múcio Te
ixeira o viaduto localizado no km 166 da BR-060."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

PROJETO DE LEI N° 7.026/02 - do Senado Federal
- (PLS 82/2002) - que "denomina Viaduto Ovídio
José dos Santos o viaduto localizado no km 620 da
rodovia BR-153, no Município de Morrinhos, no
Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES
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PROJETO DE LEI N° 7.027/02 - do Senado Federal - PROJETO DE LEI N° 154/03 - do Sr. Maurício Ra-
(PLS 123/2002) - que "denomina Ponte Sérgio Ceotto belo - que "dispõe sobre o desconto de cinqüenta
a ponte sobre o Rio Doce na variante da BR-259, no por cento para estudantes do ensino médio e supe-
Município de Colatina, no Estado do Espírito Santo:' rior no transporte público coletivo rodoviário interes-
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA tadual de passageiros."

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PROJETO DE LEI N° 7.050/02 - do Senado Federal
_ que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de P~OJETO ~E. LEI N° ~63/~3 - d? Sr. Inocêncio Oli-
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, velra. - que da de~ommaçao a vladuto.s da BR-232,
para definir como infração o transporte de bebidas localizados no penmetro urbano ,?a cidade de Be-
alcoólicas na condição que especifica." zerros, no Estado de Pernambuco.
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI N° 7.174/02 _ do Sr. Welinton Fa- PROJE~O DE ~EI ~o 177/03 - .do Sr. Romel Anizio
... .. ., . - que denomma Ponte Presidente Tancredo de

gundes - que inStitUi o transporte ferrovlano de AI'd N" t I r d d .
passageiros ao longo da Ferrovia Senador Vuolo ( mel a eves.a pon e . oca Iza a na ro oVla
FERRONORTE) t h d'd d E t BR-497, sobre o no Paranalba entre os Estados de

, no rec o compreen I o o s a- Minas Gerais e Mato Grosso do Sul."
do do Mato Grosso ao Estado de São Paulo." RELATOR: De utado CLEUBER CARNEIRO
RELATOR: Deputado MARCELlNO FRAGA P

PROJETO DE LEI N° 214/03 - do Sr. José Divino -
PROJETO DE LEI W 7.200/02 - do Senado Federal - que "cria o projeto ambulância sobre duas rodas em
(PLS 214/2001) - que "altera o nome do Aeroporto todo território nacional e dá outras providências."
Internacional de Boa Vista, no Estado de Roraima." RELATOR: Deputado AMAURI ROBLEDO
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES GASQUES

PROJETO DE LEI N° 7.206/02 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui, no art. 29 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, o uso de sinalizadores nos
veículos funerários."
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA

PROJETO DE LEI N° 7.510/02 - do Senado Federal
que "denomina "Aeroporto de Joinville - Lauro Carnei
ro de Loyola" o Aeroporto de Joinville, no Estado de
Santa Catarina."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO

PROJETO DE LEI N° 42/03 - do Sr. Wasny de Rou
re - que "dispõe sobre a gratuidade de transporte
coletivo urbano pelo trabalhador desempregado."
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

PROJETO DE LEI N° 55/03 - do Sr. João Caldas 
que "altera as Leis n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, e nO 9.602, de 21 de janeiro de 1998, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI

PROJETO DE LEI N° 68/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo 3° ao art. 80, da
Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
determinando a sinalização dos locais de instalação
de controladores de velocidade."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

PROJETO DE LEI W 1.823/1996
PROJETO DE LEI N° 1.824/1996
PROJETO DE LEI N° 1.834/1996
PROJETO DE LEI N° 2.624/1996
PROJETO DE LEI N° 3.355/1997
PROJETO DE LEI N° 4.312/1998
PROJETO DE LEI N° 360/1999
PROJETO DE LEI N° 5.081/2001
PROJETO DE LEI N° 6.706/2002
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
135/1995
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
603/1998

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 9
minutos.)
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o

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATOS DO PRESIDENTE

PRESIDENTE DA cÂMARA

Sexta-feira 28 10773

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei na 8.]]2, de 11 de dezembro de 1990, ANTONIO DE

PADUA SOARES MARQUES, ponto na 115.023, do cargo de Assistente

Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Viação c

Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do

Departamento de Comissões.

C_HA OOS lJ"PUTAooS, ~\7~>
JOÃO PAuLo CUNHA

Presidente

março de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo la, item r, alínea na", do Ato da Mesa na 205, de 28 d,

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei na 8.112, de 11 de dezerrbro de 1990, AURELIO DE

MACEDO RODRIGUES, ponto na 111.701, do cargo de Assessü]

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara do:

Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do Partido d&

Frente Liberal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, e\; de

JOÃ01o:~..pl~~~;m

março de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS', no uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 23

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artig

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

CELEIDA MIRANDA RODRIGUES, ponto n° 111.524, do cargo dI

Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal d

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Viação ,

Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, di

Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

l~
JoJdCUNHA

Presidente

de 2003.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

arLígo 1°, ilem I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

:;":ern 1, da Le:: n° 8.LL/, oe 11 oe dezerntlro na 1990, CLEVERSON

DE OLIVEIRA SANCBES, ponto nO 114. 294, do cargo de AS:ieS50r

Técnico Acj -":lto D, Cm.:-14, de Quadro de Pessoal da Cârnarê d~)s

Deputados, que exerce na Comissão de EL~onomia, lndúst.:::i.a <,

CoordenaçJo de Comissões PermanenLes, du

Departamento ,je Comis5õcs.

Cl'>!'JlJ'\.FA DOS DEPUTADOS, em 27 de JW'ço

~ \)
JOÃOJ1:L

Presidente
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DEPUTADOS, no uso das utritlU1ções qCle lr,e confere

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 7

de ~unho de '990,

RESOLVE exonerar, de <lc:c)rdo com o ar~iqc

35, irem 1, da Lei na 8.112, ·je 11 d~, dezem:Jro de 199~j, CID

MORENO DE SOUZA E MIRANDA, ponto nO 114.688, do r.arqo ck

."'.S~"2s:,r:r Técnic:c Adjunto C, C~1C-l,2, do QuaaY") de Pe,')s',ilJ :1:,

e C0mércic, da Coo -cde naç;j () Comi.s~õ(:s

Pennanentes, do Departamento de Comissões.

de :2003.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1 0
, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 \e

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o arTigo 3~,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELENA

SIZUE MATSUI, ponto n° 115.156, do cargo de Assessor Técnic)

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara de!

Deputados, que exerce na Comissão de Víação e Transportes, dI

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento d

Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~ V
ooAooUZ

Presidente

de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere

artigo 10, item I, al1nea ~a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de }990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

3:0, item I, da Lei nO 8.112, de II de dezembro de 1990, FIDEL

CARLOS SOUZA DANTAS, ponto nO 114.423, do cargo de Assiste~tc

Técnico de Comiss~D Adjunto C, CNS-:3, do Ouadro de P~ssoal da

Cãmara dos Depu::ados, qclé exer,:e tkl Comissdo de E'inança:o E'

Tr.ibutação, da Cooroena';:2o üe Corrd ssões Permane"tes,

Uepartamento de ComissOes.

CM~AA 008 DEPU1ADO~:"1t~

Presidente

de 2003.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, a1inea "a~, do Ato da Mesa nO 205, de 28 je

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3',

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FRANCIBELE

PEREIRA RODOVALHO, ponto n° 115.320, do cargo de Assesse~

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara de3

Deputados, que exerce no Gabinete do Lider do Partido di

Frente Llberal.

CÂMAHA DOS narço de 2003.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA

Sexta-feira 28 10777

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe12 o

artigo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 2 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HAROLDO

ALVES ROCHA, ponto n° 115.280, do cargo de Assessor Técr: LCO

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara lo~

Deputados, que exerce na Comissão de Viação e Transportes, de

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

o \J
-~~~/

JOAO PAULO CUNHA
Presidente

de 2013.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo :),

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HUGO

MARCELINO DE ARAUJO, ponto nO 113.741, do cargo de Assesó.)~

Tócnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara ~)S

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido ia

Frente Liberal.

CÂMARA DOS
DepUTADOS, ~ ~ de

JOÃO~m%8A
Presidente

março de 200 l.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere J

artigo 10, item I I alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de ~. B

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o arti<.;o

dezembro de 1990, IOMúR

110.969 I do cargo ce

CNE-12, do Quadro ce

35, item l, da Lei nU 8.112, de 11 de

DE OLIVEIRA TAVARES FILHO, ponto n°

Assessor Administrativo Adjunto C,

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Diretor a

Administrativa.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~.\J
0\o~/

JOÃO PAuto CUNHA
Presidente

de 200 .

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 le

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo :' ",

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO REGIS

PONTES REGO, ponto n° 115.274, do cargo de Assessor Técni:;o

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara CJS

Deputados I que exerce na Comissão de Defesa do Consumidc: r,

Meio Ambiente e Minorias, da Coordenação de Comissé =s

Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 20(3.

Presidente
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o PRESIDENTE DA
Sexta-feira 28 10779

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d!

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOÃO

THIAGO DE MAGALHÃES MORAIS, ponto 1'.0 115.680, do cargo d,

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do Quadro d'

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete cl)

Quarto Suplente dos Secretários.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

\ \J
_-J\~/

JOAO PAULO CUNHA
Presidente

março de 2ü03.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 ie

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3"

item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOllE

WILLIAN AMORAS COLLARES, ponto na 113.729, do cargo ~e

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal ·.a

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder o

Partido Trabalhista Brasileiro.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 200 .
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere e>

artigo 1°, item 1, alínea "a", de> Ato da Mesa n° 205, de 28 ~~

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE LUIS

CORREA SANT'ANA, ponto na 114.038, do cargo de Assesso

'Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara do:

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partid,

Trabalhista Brasileiro.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2003.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 2'

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artig(

35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE

OLIVEIRA FILHO, ponto na 112.137, do car-go de Assessor

Admini strativo Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal dél

Câmara dos Deputados, que exerce na Diretoria Legislativa.

CÂMARA DOS de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Sexta-feira 28 10781

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 !e

j unho de 199 O,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3:-,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LEANDRO

RODE GUIMARÃEs, ponto nO 115.042, do cargo de Assistent

Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal d

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Viação

Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, d,

Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

V
~ÃO~HA

Presidente

de 2003,

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das aLribu;çàes que 1he confere

artiqü 10, item l, alínea "a", do Alo da !-lesa n° 205, de 2tl (

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3:1,

ALMEIDA CARVALHO, ponto n° }}'].673, do cargo de Assistent

TócnL:o (jc C;;::,blnete Adjunto D, C~~t:-15, 'do QJadrc de Fesso,,' .-]

C~mara dos Doputados, que exerce no Gabinete do Lider u

Partid~ rrabalhi~La Brasijejro.

cÂMAW\, DOS DEPUTADOS, em 27 ele março

~~\?
de /lO,)!.
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o PRESIDENTE DA DOS
Março de 2003

DEPUT.ADOS, no uso das at.ribui ções que lhe confere <:

artiqo 1°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE CXODCerar, de acordo com o a.rtigo 35,

item 1, da Lei nO 3.112, dE; 11 de ciezE2rnbro eje 1990, LUCIANA

ARRUDA DE SOUZA, ponto nO 114.258, do cargo de Assessor

Técn:,co Adjunto D, C~Ji::-14, do Qc1adro de Pessoól da Câm2ra ocs

Deputados, que exerce néi Cornissdo de F:conornia, lfidús::riiJ te

Comércio, da Coordenação de Cornissces Pe t'maner~t E:3,

Departamento de Comissões.

CÂ!-'tARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

Presidente

março de 20CJ:!.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere

artigo la, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 2

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigl

35, item 1, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCO

ANTONIO ESPINDOLA BATISTA, ponto n° 114.521, do cargo dé

Assessor Técnico Adjunto Cf CNE-12 f do Quadro de Pessoal de

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Viação E

Transportes, da Coordenação de Comissoes Permanentes, de

Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 d\ março

~J:2~
Presi'dente

de 2003.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSMarço de 2003

o PRESIDENTE DA cÂMARA

Sexta-feira 28 10783

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere J

artigo 10, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 ('

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA

CLAUDIA DE VASCONCELOS BATISTA, ponto n° 115.143, do cargo d

Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal cí

Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão de Defesa di

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da Coordenação d.

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

JOM1Z
Presidente

março de 2003.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 .,e

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3~,

item l, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DA

GUIA ELIAS DE ASSIS JU5TINO, ponto nO 114.590, do cargo d'

Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal o I

Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão de Constituição

e Justiça e de Redação, da Coordenação de Comissõe

Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de 19 d.

março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de =ço

&2t
,.

0\}..f

JOÃO PA O CUNHA
Pres~dent;e

de 2003,
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 le

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3~:,

item I, da Lei r. 0 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA DA

PAZ POVOA DOS SANTOS, ponto nO 113.674, do cargo de Assistent '

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, de Quadro de Pessoal d I

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder d

Partido Trabalhista Brasileiro.

marçoCÂMARA DOS DEPUTADOS, el[, 27~

luZ_"J
JOAO P li CUNHA

Presidente

de 2003.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 \e

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3!,

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA

LUCrCLEIDE BEZERRA, ponto n° 115.135, do cargo de Assessc<

Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dc;

Deputados, que exerce na Comissão de Defesa do Consumidor.

Meio Ambiente e Minorias, da Coordenação de Comissõe;

2ermanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS

DEPU=~~
Presidente

março de 2003.
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o PRESIDENTE DA
Sexta-feira 28 10785

DOS

DEPUTADOS, no LlSO das atribuições que lhe confere ü

arUgo l°, Ltem I, alínea "a", do Ato da Mesa nO ?-05, de 28 le

junho de ]990,

RESOLVE exon()rar, de acordo com o art i go 3',

do caryo

de Pessoê,~ 1

do LídeL ( )

item T, da I~ei. n° H.112, de 11 de cie;cerr,bro de 1990, MARIA ROSA

SILVEIRA AGUIAR AZEVEDO, ponto n° 113.130,

Assessor Técnico Adjuf;to O, CNE-J 4, do Quadro

Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete

Partido da Social Democracia Erasileira.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de Il16,1:'C;U

~~L
Pre::Jidente

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das '-ltribuiçõE::s que lhe eoo [(,re

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Alo da Mesa n° 20~, de 28 dE

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o atLi'Jo

35, Hem T, ela Lei nO 8.112, ele 11 de deze:nbro d'2 ]990, MARIO

AUGUSTO GOES MENDES, ponto nO 115.187, do cargo d(~ A'3sistea'~'"

Técnico de Comissa8 Adjunto C, ~~E-13, do O~adru de [e~~c~l U~

oi riOutaçâo, da. Coordenaçào dE.: C:orn.i 3SÕ0S P(:r.'rnailC:0.r.cs,

Departamento de Com.i SSé)8S.

Presidente
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o PRESIDENTE DA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe conferi o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3),

item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARISTELA

SANTOS ARAUJO, ponto nO 114.083, do cargo de Assessor Técni:o

Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara d s

Deputados, que exerce na Comissão de Ciência e Tecnologi;.,

Comunicação e Informática, da Coordenação de ComissõE S

Permanentes, do Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, ems de

JOÃ~~
Presidente

de 200J.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 ie

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3',

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MIGUEL

DIMAS NEGRI, ponto n° 115.017, do cargo de Assessor Técnic)

Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dc;

Deputados, que exerce na Comissào de Viação e Transportes, c I

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento d

Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de =ço

~ ~/
JOÃO~~

Presidente

de 2003.

._----------_..- ..__....._._----
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o PRESIDENTE DA

Sexta-feira 28 10787

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo la, item I, alínea naU, do Ato da Mesa na 205, de 28 d'

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NILO

HENRIQUE GOMES DA SILVA, ponto na 115.314, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto D, CN8-14, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão de Constituiçãc

e Justiça e de Redação, da Coordenação de Comi ssões

Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de 19 de

março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de m~o

_-J
JOAO PA CUNHA

Presi ente

de 2003.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere ,

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 2'

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artig(

35, item 1, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, NETVA

MARIA HORIUTI, ponto nO 113.088, do carqo de Assessor Técnicc

Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara <10'3

Depulados, que exercia no Gabinete do Líder do Part ido dd

Social Democracia Brasi leira, a partir de 14 de marco de

corrente ano.

cÂMARA DOS

DEPUTADOS'~~CUN~ço

Presidente

de 2003.
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o PRESIDENTE DA DOS
Março de 2003

DEPUTADOS I EO uso das atribuições que lhe confere c

artigo 10, item 1, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 78 de

junho de 1990,

RESOLVE exoner<:lr, de acordo cem o <lrtiqo 35,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezerr,bro de 1990, RAFAEL

LIMA KRUGER MARTINS, ponto nO 115.393, do cargo de AssLstente

Técnico de Comissão h:.ijllnto D, Ci\~:-15, co ()uaaro ae Pessoal. ela

Câmill:a dos Deputado", qu'" exer'ce na C:ürnissao de Economia,

lndéstria e Comércio, da Coordenação de Comissões Perm~nentes,

do Departamento de ComissOes.

CÂ,"1ARA OOS DEPUTl\.DOS, ern 27 <Je março

_1~~
JOAO PAULO CUNHA

Presidente

de 200:3.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS f no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 ·Ie

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 3:,

item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RITA DE

CASSIA ANELHE MOURA, ponto n° 115.132, do cargo de Assessc ,

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara do;

Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido d

Frente Liberal.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

\r
JOÃO:&Z

Presidente

de 2003.

-_..-----------_.---_._._..._--...._-----
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribui ções que lhe confere ()

artiqo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 2i3

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acorde com o art igc

j:>, itere r, de Lei nO 8.112, de 11 de dczcmbc) de 199U,

ROBERTO VAUTIER FRANCO JUNIOR, ponto n° 125.189, dü c3rq~) 'le

Assessor Técnico Ad:juoLo C, CNS-12, d~ Q~3dcG de ?eSSQ5: da

Câi1l~ra dos Deputados, que e;~~erce IJd Cüm.i~:;~dc de Sconomi.d ,

I"dústri.2 e Comércio, oa Cüordenaçdo

Permanentes, do Departamento de Comissües.

Cl-l-1ARA DOS DEPUTADOS, em 27 ,je

~v
~~A~Z

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 (=
junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35 l

item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SAULO

ESTEVÃO DA SILVA PASSOS, ponto n° 114.005, do cargo d,

Assessor Técnico Adjunto B, CNE-IO, do Quadro de Pessoal d,

Câmara dos Deputados, que exercia na Comissào de Constituiçã(

e Justiça e de Redação, da Coordenação de Comissõe~

Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir de 19 dE'

março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~,~~
de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe contere o

artigo la, item r, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de ; 8

de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artig'

35, item r, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

SIMONE PATRICIA TRISTÃO PEREIRA, ponto na 115.369, do carg,

de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoa_

da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissâo de Viação E

Transportes, da Coordenação de Comissões Permanentes, de

Departamento de Comissões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2003.

Presidente

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das ãtribuições que lhe confere c

artigo 10, item I, alínea "a"/ do Ato da Mesa n° 20S, de 28 de

junho de 199ü,

RESOLVE c:xoncrar, de acordo com o art~qQ 3:;·,

'item r, ,j" Lel r," 8.112, de 11 df" dezembro oe 1990, THAIS

BARAÇAL, ponto nO 114.399, do cargo de Aasi:3L~~Il:e Técnicu Je

Deputados, que exerce na Comissão de Minas e Energia, da

Comissoes.

CÂJ:!J"RJ\ DOS DU'U'l'ADOS, em 27 de março

JOÃ~~
Presidente

de 2003.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Sexta-feira 28 10791

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa r,o 205, de 28 ,e

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o ar~igo 3' ,

item r, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, THEREZINHA

APARECIDA GERALDO LEITE DE ANDRADE, ponto na 115.086, do car~)

de Assistente Técnico de Comlssâo Adjunto D, CNE-15, do QuadlJ

de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na Comissão l2

Minas e Energia, da Coordenação de Comissões Permanentes, ()

Departamento de Comissões.

CAMARA DOS

Presidente

de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, !llJ uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 di

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, a pecUdo, (1e acore!o eDm (

artigo 35, He:n JI, da 1,ei nO 8.11?, d" 1: dp. deze:nbro de

1990, WELLINGTON GOMES FARIA, ponto n° 115.074, do cargc· '::i'~

Assiste;'1te Técnico de ComissAo Adjunto D, CN2-1'l, co Q'ladre. (:!f

20ssoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Comi::L'3aO ck

Ciênciô e Tecnologia, e lnformátic",

Cüürdenaçdo de ComissOes Permanentes, do Departamento de

Comi s~-3r)es, partir oe ~~ ce março do corrente a~o.

CkLlI..RA DOS DE:PUTADOS, em 27 de

Presidente

março de ~)Oü-3_



10792 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 eie

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do President e

de 13 de março de 2003, publicado no Diário da Câmara de s

Deputados de 14 de março de 2003, que nomeou AGENOR DE CASTRO

CORADO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, J

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adj unto D, CNE.:-15, (:)

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

l~~
JOÃo PA~:Lpres~~~H

de 200:,.

O PRESIDENTE DA CÂMARA nos
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artígo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 ,:e

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do PresideM?

de 18 de fevereiro do 2C03, publicado no D:'ár.io da C5.rnara de c

Deputados de 19 de fevereiro de 2003, que nomeou PABLO RICARDO

COSTA TBEÓFILO para exercer, no Gabinete do líder do PôTtij

Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico d"

Gabinete Adjünto C, CNE-13, 00 Quadro de Pessoal cia C6.:naL:l de :

Deputados.

CÂMARA DOS
DEPUTADOS, ey\~:marQO

JOÃO'dl ~presidi~1

de 2003.

................_-- _---------_._-_ _--_ _.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Sexta-feira 28 10793

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 le

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden e

de 18 de fevereiro de 2003, publicado no Diár'io da Câmara ri ,s

Deputados de 19 de fevereiro de 2003, que nomeou ROSAl'lE

CRISTINA BONANE DE FREITAS para exercer, no Gabinete do Lid r

do Partido da Social Democracia Brasileira, o c<Jrgo '8

Assessor Técnico Adj unto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal ,a

Câmara dos Deputados.

CÂMARA de 200 .

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso da" atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Alo da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do ~'resi,j.~r e

Deputados de 11 de I1LdL'ÇO de 2003, que nomeou WILMA VIRGINIA

ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO pari) ('xcrcc", rl,~ Súbi nc;t(~ '::c [,í,:L' :c

Pdrlidc Trabalhista B.cdsileiro, o cargo do AssistcnLe 'l'ócni o

dos Deputados.

marcpCÂJ'1ARA DOS
DEPDIAWS, } ~;:

JOÃOPAL
Presidente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere (

artigo 10, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 ~

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo 35,

item l, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCONE

EDSON VASCONCELOS FORMIGA, ocupante de cargo da Categori l

Funcional de Analista Legislativo atribuição Técnico C"]

Comunicação Social, Padrão 45, ponto na 3.129, da funçã)

comissionada de Assistente de Gabinete, FC-OS, do Quadro a"~

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete u)

Lider da Partido da Frente Liberal, a partir de 10 de março 00

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de :n'At'"ÇI'

~ \/
JOÃO~~HA

Presidente

de 200::".

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS f no uso das atribuições que lhe confere

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d'

junho de 1990, e o artigo 6° àa Lei nO 8.112, de 11 o(

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do ar::.igo 9°, i"Cem 11

da Lei n° 8.112, citada, ADRLANNE CAROCA CAVALCANTE par,

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenaçào d,

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargJ

de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadr)

de Pessoal da. Câmara dos Deputados, criado pelo artigél lOCo)

Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de 1995.

CÂt4ARA DOS DEPUTADOS, em 27 de ma TÇ o

~ \J
_O~~HA

Presidente

de 200:.
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS I no uso das atribuições que 1 he confere o

a.rtigo l°, item l, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28

de junho de 1990, e o artlgo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, iterr

11, da Lei nO 8.112, cltada, ALBA LUCI RÊGO DE MORAIS PELOSO

para. exercer, na Diretoria Administrativa, o cargo à~

Assessor Administrativo Adjunto C, CNE-l?, do Quadro dE

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artlgo l'

da ResoJ uç5ü [lo 23, de 17 de junho de 1980, combinado com (

parâgrafo único do artigo l° do Ato da Mesa nO 01, de 24 di

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

)~/
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

março de 2003.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 ti

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 d

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item II

da Lei nO 8.112, ci tada, ALBERTO NOBUOKI MOMMA para exercer,

na Comissào de Viaçâo e Transportes, da Coordenaçào O!

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o carg)

de Assistente Técnico de Comissào Adjunto D, CNE-15, do QuadrJ

de Pessoal da Câmara dos Depu-:ados, criado pelo artigo 10 d J

Ato da Mesa n° 20, de 06 de junho de 1995.

CAI'1ARA DOS
DEPUTADOS'j,:~ve / março

JOÃO PAULO UNHA
Presid nte

de 200:.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS
Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item I, a1inea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 d

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 d·

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 o, i tem I I

da Lei n° 8.112, citada, ALLINE FONTENELE MORAES BAPTISTA par 1

exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Secretários,

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, ci)

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artig)

l° do Ato da Mesa nO lO, de 29 de março de 1995, combinado ccn

o parágrafo 6nico do artigo l° do Ato da Mesa nO Dl, de 24 GJ

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

\J ~\.)
--J\ ~ . /

JOÃO PAUL6 CUNHA
Presidente

março de 200~.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, De uso das atribuições que lhe confere

artigo la, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d,

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 d

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem 11,

da Lei na 8.112, citada, ALYSSON GONÇALVES DOMINGOS p2I,

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenaçào c ~

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o carç')

de Assistente Técnico de Comissào Adjunto D, CNE-15, do QuadJJ

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 10 c.::>

Ato da Mesa n° 2ü, de 06 de junho de 1995.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, .em '\.J de

J~~~
Presidente

março de 200 .
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o PRESIDENTE DA cÂMARA

Sexta-feira 28 10797

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo 1°, item r, alínea "a", do At:o da ["'!esa n° 205, de 2f

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 dé

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tel

rJ, da Lei n° 8.112, citada, AURÉLIO DE MACEDO RODRIGUES par

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Liberal,

cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNi':-10, do Quadro à

Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos do parágra:o 1

do artigo 2° do Ato da Mesa n° 31, de 29 de fevereiro d

1996, combinado com o parágrafo único do artígo 1 ° do Ato c l

Mesa na 01, de 24 de fevereiro de 1999.

cAMA"" DOS D<eUTADOS, em 27~de \~e,çe

J\c/
JOÃO PA~CUNHA

Presider.ée

de 200~.

que lhe confere c

O

DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

cÂMARA DOS

artigo 1 ° , ltem r, alínea lia", do l\to da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 dE

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artígo 9 ° , i tel

11, da Lei nO 8.112, citada, CARLA TERESINHA CORREA E CASTRO

MARINHO para exercer, na Comissão de Viação e Transportes, d

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento d

Comissoes, o cargo de Assessor Técnico AdJunto D, CNE-14, d

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pel

artigo 4° do Ato da Mesa n C 04, de 20 de fevereíro de 1991.

combinado com o parágrafo único do artigo 1 0 do Ato da Mesa fl·

01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

))/
JOÃo PAdCUNHA

Presidente

de 200::.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA

Março de 2003

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

art igo 10, i tem I,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 dE

o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 dE

RESOLVE nomear, na forma do artigo iter

11, da Lei n° 8.112, citada, CELEIDA MIRANDA RODRIGUES par,

exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenaçã<.

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões,

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro (:li

Pessoal da Cãmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do At,

da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DE PUTADOS, em 27 de ma rç o

V
_J\~J/

JOAO PAULO CUNHA
Presidente

de 2003.

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, rIo c:so jas atr:"b'.lLç6eS que ire c::mfer'2 c

'item 1, Cie

de:e~Gr- oe i990,

RESOL'VE no:r~ea2::', na forrna. do artigo gç, l __ e~ú

'" r: ü ,:.l.,!,!?, Ci:3dã, CIBELE WALMOTT BORGES:::arc:

CI\NJ\RA DOS DEPU'::'AI)OS, em 27 de

j~~
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

março

....-- - •._--------,---------------
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o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

arligo l°, item I, alínea "a", do Alo da Mesa nO 205, de 28 (Ie

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 u=

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, i tem I I,

da Lei nO 8.11?, citada, DENISE MARIA GATTAS HALLAI< pilI.

exercer, na Coordenação de Programas Especiais,

de 7003.marçoO"PUTADOS, em \;"

~~~~\\J
JOÃO PAULO UNHA

Presid nte

Departamento de Pessoal, o cargo de Assistente Técnico di

Gabinete Adjunto D, CNE-1~), do Quadro de Pessoal da Câmara do~

Deputados, criado pelo artigo lOdo Ato da Mesa nO 70, de u',

de junho de 2001.

CÂMARA DOS

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atrib'..Jições que lhe confere

artigo la, item r, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d,

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 d,

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11.

da Lei n° 8.112, citada, EDUARDO ANDRÉ MEURER para exercer, n,

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Coordenaçã)

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões,

cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15, d)

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigl

l° do Ato da Mesa n° 20, de 06 de junho de 1995, combinado ccn

de 200:-.

o parágrafo ~nico do artigo la do Ato da Mesa n° 01, de 24 d~

fevereiro de 1999.

CAMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

\J

JOÃO~~HA
Presidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no use das atribuições aue lhe confe!:e o

artigo l°, item r,
junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alínea "a", do Ato da t"lesa n C 205, ce 28

o artigo 6° da Lei n e 8.112, de 11 :e

RESOLVE nomear, na forma do an:igo 9° ,

11, da Lei n° 8.112, c:'-tada, EDUARDO LIMA ANDRADE FERREIRA

para exercer, na Comissão de Viação e Transportes, :a

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento

de 20C .

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, ~o

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti:o

l° do Ato da Mesa nO 37, de 3D de malO de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~, \.--'
j\\J/

JOÃO PAULICUNHA
Presi.dente

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere ú

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 G da Lei n° 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item rI,

da Lei nO 8.112, citada, ELIAB CÂMARA LIMA para exercer, nê

Comissão de Viação e Transportes, da Coordenação de Comissõe,

Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo dE

Assistente Técnico de Comissão Adjunto O, CNE-15, do Quadro d,

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do At(

da Mesa n° 20, de 06 de junho de 1995.

C1lMAAA OOS DEPUTADOS. em '\;e

j~/
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

março de 2003.
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o PRESIDENTE DA

Sexta-feira 28 10801

DOS

DEPUTADOS, no uso das a ~ ri::Ju i çéos que 1fie cc: r; t .,,'(

artigo l° , item I, alínea na", do At:..J G0 Mesa nU ~U=tl de

juróc de 1 990, e :) a.:::t i C;C 6° da L0' nO 8 1 j ) , de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, it'iTI

r r , da le i 11 u 8.112, c i t ada, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA E

SILVA para exercer, no Gabinete do Líder c.lo

1'rabalh~_5La Eraslle~ro, o carqo ~E Assist~rl~l~ T~crll

Góbinete Adjunto C, CNE-13, cio Ql~adro de Pessoal da C2.mara d::~

de 26 de maio dt? '198'1, combinado com o parágrafo :Jn;t~O ( ,

cJ\.Hr~RA DOS DEPUTN10S, em 27 de março de 2:JC.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo l°, item r,
junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alinea "a", de Ato da Mesa n° 205, de 28 d

o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 d

RESOLVE nomear, na forma do artigo i te:

11, da Lei n° 8.112, citada, ELIANE FILINCOWSKY RIBEIRO pac

exercer, no Gabinete do Lider do Partido da Sacia 1 Democraci

Brasileira, o cargo de Assessor Técn~co Adjunto D, CNE-14, di

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artig(

2° do Ato da Mesa n° 02, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

j~~J
JOÃO PA'uL~HA

Presidente

de 2G03.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", de Ato da Mesa n° 205, de 28 ,:e

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 '8

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, ie m

II, da Lei na 8.112, citada, ELIZABETH SARAIVA DA ROCHA pô a

exercer, na Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenaç.o

de 200 .

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunt.o C, CNE-13, o

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti,'o

l° do Ato da Mesa na 20, de 06 de junho de 1995.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~1\;
j\L~

JOÃO PAULO CUNHA
Presidente

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS,
artigo I',

j ué-,ho de

~ t.ej[, :., ti _ fI
d ,

() arti~J() :: (1 lo'"'' ':

dezembro de 1990,

RESOLVE
TT, L~ tó,j.3, FABIANE ALVES CRISPIM DOMINGOS

C~-JE-:4 ,n,j,

Pessc::al ;:],;'. Câmarõ cioói Dep.Jtddoói, c.ciódo [-'elo 3::t: 1('-,

da ~esa n° 31 , de 30 de maio de 2088.

CAYARi"\ DOS m::I:TTl'.DO.3, em 27 <i'a ma rç o

~ \J
J\/I

JOÃO PAYCUNHA
?.:'esident.e

-----,--_._--------'
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o PRESIDENTE DA
Sexta-feira 28 10803

cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das aLribuições que lhe confere

artigo l°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 2ü'..;, de 28

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11

deL:el1lbro de 1990,

RESOLVE Ilomear, na forma do artigo go, itE- I

ll, da Lei nO 8.112, citada, HÉLIO LOPES DOS SANTOS pô!

exercer, no Gabinete do Presidente, ü cargo de AssisLenL

Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câma!·.

dos Deputados, transformado pelo art igo ]0 do }\to da Mesa n

15, de 26 de maio de 1987, combinado com o Ato da Mesa n° 4'7,

de 07 de outubro de 1992.

CÂt~ DOS DEPUTADGS, em 27 de março

~ '\;

JOÃO1~~UNHA
pre~;li':n~e

de 2003.

que lhe confere

O PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

cÂMARA DOS

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de "3
de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 C~

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, ite1

11, da Lei nO 8.112, citada, IRMA ROSSETO PASSONI par I

exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de Defes j

Nacional, da Coordenaçâo de Comissoes Permanentes, d

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnic)

Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara do'

Deputados, criado transformado pelo artigo 4° do Ato da Mes,

na 04, de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o parágrat

único do artigo }O do Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereir

CÂMARA DOS DepUTADOS, :~ 27~e me,ço

JOÃO~
Presidente

de 2003
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que lhe confere c

10804 Sexta-feira 28

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

....
CAMARA DOS

Março de 2003

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de li de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item :::1,

da Lei n ú 8.112, citada, JAMIL MARTINS SILVA para exercer, na

comissão de Viaçào e Transportes, da Coordenação de Comi Cisões

permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo de Assessor

Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Camara dos

Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 04,

de 20 de fevereiro de 1991, cOIl'binado com o pürágrafo único de

artigo l° do Ato da Mesa nO OI, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMl\.RA DOS DE PUTADO S ,em 27 de ma r ç o

J_&
Presidente

de 2C03.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere

artigo 1°, item 1, alínea "a", do Ato da Mesa nO 20S, de 28 d,

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 d'

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item lI,

da Lei n ú 8.112, citada, JEFFERSON REALI PARANÁ para exercer,

na Com~ssão de Viação e Transportes, da Coordenação df

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo

de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-1S, do Quadr'

de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 10 d,

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de 1995.

em \)de
1,,/

JOÃO PAULO CUNHA
Presidente

março de 2003.
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o PRESIDENTE DA

Sexta-feira 28 10805

DOS
DEPUTADOS, no uso das atribUlç6es que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato aê Y1esa nO 205, de 28 "e

junho ae 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 :e

dezembro de 1990,

RESOLVE nO:[lear f na f(:>rma do artigo 9° f

11, da Lei nO 8.112, citada, JORGENEI DA SILVA RIBEIRO par 1

exercer, no Gabir.ete do L:'der do P2rtldo Progresslst 1

Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, c

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pe:'o Ato d.

~esa nO 26, de 07 ce dezembro de 1995, comb~nado con

parágrafc ún:-co do artigo 1 ° c.o Ato da Nesa n° 01, ce 24 cL

fevereiro de 1999.

CÃê'JARA DOS DEPJTADOS, em 27 de

JoJV
JOÃO l?AUL~UNHA

pres~Zn~e

março de 20:13.

O PRESIDENTE DA DOS

3c:igo 10, item 1, aI í::lea "6", cc fi_to dê! Mesa !lo 2:: c; , ·:c '.<

dezerr~ro de 1990,

RESOLVE :lOmeéiL",!td L:)rmd do arti'Jo '!", ir.'l

TT, (,a Te' ~,u ':I.:'''?, c: t"d"" JOSÉ BATISTA DE CARVALHO FILHO

para exercer, no Gabinete do Lider do ~artidc da Soei _

CNE-12, c.kJ Quadro de Pessoa::' da Ciillldra dos De;Jul.ados, ~:ria·:o

CAM.l;.RA DOS DEPUTADOS, em 2í de março

\ \J
JOÃO~~~

Presidente

de 2CO .
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das at.::ibuiçêes que n.e c'Jnfere o

art.igo l°, i~em I, a:'.-ínea "a", do Ato da t-1esa na 205, de 28 :::e

junho de 1990, e o artigc 6° da ~ei na 8.112, de 1~ de

dezembro ée 1990,

RESOLVE nomear, na for:na co artigo 9', i:8IT.

lI, da Lei na 8.112, citada, JOSE ROBERTO AZAMBUJA BORGES [::ra

exercer, ne Gabinete do Lider do Partido Prog::-ess:. "ta

Brasileiro, ° cargo de Assistente Técnico de Gabinece, CNE-09,

co Quadro de Pessoal da Cánara dos Deputados, cr:ado pele Ato

da ~esa ~o 26, de 07 de dezembro de 1995.

C~~ARA JOS OEPUTADOS, em 27 de

JOÃO PAULO ç:UNHA
Pr:es1.derrte

março de 203.

que lhe confere :)

O

DEPUTADOS,
PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

cÂMARA DOS

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 20S, de 28 c:e

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 C~

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo i ter:l

lI, da Lei na 8.l:i.2, citada, JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO par.l

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democraci~

Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, G')

Quadro de Pessoal da CámaLa dos Deputados, criado pelo Ato d,

Mesa n° 31, de 29 de fevereiro de 1996, combinado com

parágrafo único do artigo lOdo Ato da t1esa n° 01, àe 24 d'.,

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, e~ 2\~e

~)\(J/
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

março de 2003.

, ......•.".,....._--,----------------_. ________________, _•• __~~__m."__...
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o PRESIDENTE DA cÂMARA

Sexta-feira 28 10807

DOS

DEPUTADOS I no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 ue

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
, item rI,

da Lei na 8.112, citada, JUREMA NAUFAL SAUD para exercer, TI"

Comissão de Viação e Transportes, da Coordenaç~o de Comissões

Permanentes, do Departamento de Comissoes, o cargo di?

Assistente Técnico de Comiss!o Adjunto D, CNE-15, do Quadro d~

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo l° do At~

da Mesa na 20, de 06 de junho de 1995.

CÁ."1ARA DOS DEPUTADOS, em 2\;

JOÃO~~:L
Presidente

março de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 oe

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 ( .~ ::?

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
, ite:n

11, da Lei na 8.112, citada, LANO ALVES COSTA para exercer, na

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, d,j

Coordenação de Comissões Permanentes, do Depart.amento d,:

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, d')

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artig~

10 do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

. ~J

JOÃO~h!CUNHA
Presidente

de 2003,
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 je

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
, it·:m

lI, da Lei nO 8.112, citada, LUCIANA DE MATTOS CARNEIRO

GONZAGA para exercer, na Comissão de Finanças e Tributação, da

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjun-_o

C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputado~,

criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 20, de 06 de junho de

1995.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~ \J
JOÃO~~"

Presidente

de 200::.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

e

'.2

i tE:n9 o,do artigona forma

do Ato da Mesa n° 205, de 28

6° da Lei na 8 .112, de 11

artigo l°, item I, alínea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear,

lI, da Lei na 8.112, citada, MARIA ABADIA SILVA para exercer,

no Gabinete do Líder do Partido da Social Democraci3

Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, C)

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artio)

2° do Ato da Mesa na 02, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em Z7 de março

~ \J
JOÃO pl}L

Presidente

àe 2003.
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o PRESIDENTE DA

Sexta-feira 28 10809

DOS

DEPUT.ADOS, no uso dós at:c:'buiçôes G.le 1 'le c:;:üe:l"O

artiC)o l°, item 1, a linea n a ", do Ato da Mesa [10 205, de :) 8 lo

~untw de :'990, e o a cU 90 6° 'la L~i n° 2 "
- ') de 11 ..:.--,

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artiqo 9°, iten, ":1,

da l.e i n° 8.11?, i ta-la, MARÍLIA GABRIELA MeTA BARRETO pa j

exercer, no Gabinete Líder cio Parcido Trabalhist 1

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Camara dos Deputados,

criado oel0 Ato da Mesa n° 04, de 27 de feve:ceirc de ;;003.

cfiuVJIRA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~ y/
JOÃO~~UNHA

Presidente

de 2003.

o PRESIDENTE DA DOS
DEPUTADOS, In uso aas ac.::.ouiçÔé::S que 1r,e:.:cnterc ,~,

j urdiO de 1990, e o a rt ig8 6° da Lei nO 8 _112, ,je ]i

de L' errb co de 1990,

RESOLVE nomear, ~la forma do artigo 9 ç , iun

TI, da LeL n° 8.112, c~Lad;.;., MARLUCE SOUZA BASSANI p;}J~

exerTer, no Gabinete do Lide!' do Partido 'l'rabalti.st i

Quadro de Pe.ssoal da Câmara dos Deputados, transformado pe I )

1 o Ato da Mesa ~Q oe .) ..
L , c:e de

combinado com o parágrafo úni co c:o artigo lOdo ALo da ~lP.Sd L'

01, de 24 de [evere~ro àe 1999.

Cfu.lARA DOS DEPUTADOS, em 27 dc março dp :2003.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item r,
junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 11",

o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 ue

RESOLVE nomear, na forma do artigo item

lI, da Lei na 8.112, citada, MAURÍLIO LABANCA DE ABREU pa!:3.

exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente ~

Minorias, da Coordenação de Comissões Permanentes, ciJ

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico

Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformado pelo artigo 4 0 do Ato da Hesa na 04,

de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o parágrafo único dJ

artigo 10 do Ato da Mesa na 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS,

JOÃO

em 27 de

&
março de 2003.

Presidente

que lhe confere 0

O

DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

cÂMARA DOS

do Ato da Mesa na 205, de 28 de

6 0 da Lei nO 8.112, de 11

9 0
,do artigoformana

"ali,alínea

1990, e o artigo

de 1990,

RE SOLVE nomear,

artigo l°, item I,

j unho de

dezembro

11, da Lei na 8.112, citada, NONATA SILVA PINTO para exercer,

no Gabinete do Líder do Partido da Social Democraci,<

Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, d"

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artig,

2 0 do Ato da Mesa na 02, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em ~e

1cc
/

JOÃO ~~UNHA
Presidente

março de 2003.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSMarço de 2003

o PRESIDENTE DA
Sexta-feira 28 10811

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere c

artigo 1 0, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 20S, de 2~_

de junho de 1990, e o art:igo 6° da Lei n° B.112, de 11 dE

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do an:igo 9", itel11

11, da Lei nO 8.112, citada, PAULA MARIA FIaRE AMABlLE

STARLING para exercer, na Diretoria Legislatlva, o cargo eie

Assessor Administrativo Adjunto C, CNE-12, do Quadro de

Pessoal da Camara dos Deputados, transformado pelo artigo 1"

de 2003.marçoDEPUTADOS, em 2\.de

j~\,<
JOÃO PA' CUNHA

Pres dente

da Resoluçao n° 23, de 17 de junho de 1980, combinado com (

paràgrafo único do artigo l° do Ato da Mesa n e 01, de 24 de

fevereiro de 1999.

CliMARA DOS

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

DOS

que lhe confere o

ce

ite:n9°,forma do artigona

do .ll.to da Mesa n° 205, de 28 ue

6° da Lei nO 8.112, de 11

lia" ,alínea

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear,

artigo 1 0, i tem I,

11, da Lei n° 8.112, citada, RAQUEL CRISTINA MORTARI par)

exercer, na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente "

Minorias, da Coordenação de Comissões Permanentes, ci)

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnic)

Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dc~

Deputados, criado pelo artigo 1 ° do Ato da Mesa nO 37, de 3,)

de maio de 2000.

CÀ.l'1ARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

\ \fl
J~~UNBA

Presidente

março de 2003.
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que lhe confere o

10812 Sexta-feira 28

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

CÂMARA DOS

Março de 2003

artigo 10, item I,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 ue

o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei nO 8.112, citada, RICARDO MENDES PINTO par"

de 2003.maTço

exercer, na Comissão de Viação e Transportes, da Coordenaçã)

de Comissões Permanentes, do Departamento de Comiss6es, ~

cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro d0

Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo 4 o

do Ato da Mesa n° 04, de 20 de feveriro de 1991, combinado co:n

o parágrafo único do artigo 10 do Ato da Mesa n° 01, de 24 d"

fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das at:::üuiçcGs que lhe COLlen"

artigo 1 o, item I, alínea na", do .:...~O da Mesa nO 20::', eie Li:! 10

j unrlo de :990, e o arti::jo Le'! nO 8.112,

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na [oJ:IT,a do artígo 9", item l",

da L<':i ;10 '~.::'12, citada, RODRlGO ROCHA PAVAN DA SILVA pa:,;

exercer, IiO Gabinete do Líde::" do Partido Trabalhist -1

E.!"asil.e:"ro, o cargo de AssiS~Gnte ':'é:cnico (Je G().binetc: !'..dj-J.nt)

D, CNE-15, do Quadro de Pessoç;L da Câmara dos Depütadc:s,

criado pelo a=tigo 2 c do Ato ca Mesa n° 02, de 24 de fevere'r)

ce 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS'~" \/de

~l~CUNBA
Presidente

março de 200:3.
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe.:e>

artigo la, item l, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 d~

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 d·,

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item 11,

da Lei na 8.112, citada, ROSA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA per

exercer, na Comissão de Relaçãoes Exteriores e de Defes~

Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, d

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico di

Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara do~

Deputados, criado pelo artigo Ieda At.o da Mesa n° 20, de C;.

de junho de 1995.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, ~m ~de,

~~~presidi6~w

março de 2003.

o PRESIDENTE DA DOS

, o
- , d 1 í Lea fi ,·11

,..1 ,

jU:lho de ]g90, e o artigo 6" da Lei n° 8.1i2, dE'; 11 'p

deze~br~ de 1990,

RESOLVE nomear, na ferma do drLigi; 9° ,

e~ n C 8.11~~, cit:ada, ROSÂNGELA RODRIGUES RYBEIRO DOS

SANTOS paréi exercer, no Gabinete do Líder do

'Ir,,:''JJr''ista Br"lSlleLro, c carçc ~~e Assesscl: Té::.::iico J\d~I'~T",O [,

CNF::- i!\, do) Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cr L:J'J)

rel Aro da Mesa n° 4, de 21 de levere;:o ~e 7D03.

CAHARA DOS

JOÃO PAULO CUNHA
Presidente

março
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o PRESIDENTE DA DOS

Março de 2003

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 10, item l,

junho de 1990, e

dezembro de 1990,

alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 'Ie

o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 c:e

RESOLVE nomear, na forma do artigo

11, da Lei na 8.112, cltada, ROSICLÉIA GONÇALVES DA SILVA par3

exercer, na Comissão de Minas e Energia, da Coordenação a,"

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o carc;)

de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal dd

Câmara dos Deputados, criado pelo artigo la do Ato da

n° 37, de 30 de maio de 2000.

Mesa.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

1~~" ,
JOÃO PA~UN>lA

Presidente

março de 2003.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

nomear, na forma do artigo 9 0
, item

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de ;_8

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8 .112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE

11, da Lei n° 8.112, citada, SAULO ESTEVÃO DA SILVA PASSOS

para exercer, no Gabinete do Lider do Partido da Frent0

Liberal, o cargo de F.ssessor Técnico l\.djunto B, CNE-IO, d)

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos c)

parágrafo lOdo artigo 2 0 do Ato da Mesa n° 31, de 29 d-?

fevereiro de 1996, combinado com o parágrafo único do artig)

la do Ato da Mesa nO Dl, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 ~~~aTço

JOÃO.l~L
Presidente

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

de 2003.
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o PRESIDENTE DA cÂMARA
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

do Ato da Mesa n° 205, de 28

6° da Lei nO 8.112, de 11

artigo l°, item l, alínea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 ° , item

lI, da Lei n° 8.112, citada, SEBASTIÃO RICARDO HORTA MACIEL

para exercer, na Comissão de Viação e Transportes, 0~

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, CIO

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

l° do Ato da Mesa nO 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março de 2003.

JOÃO~hL
Presidente

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

c.: e

i te:,artigoforma dona

do Ato da Mesa n° 205, de 28 cc

6° da Lei n° 8.112, de 11

"a",alíneaartigo l°, item I,

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear,

lI, da Lei n° 8.112, citada, SIMONE PATRICIA TRISTÃO PEREIRA

para exercer, na Comissão de Viação e Transportes, di

Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento d,'

Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adj unto O, CNE-14, d')

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artig,

l° do Ato da Mesa n° 37, de 30 de maio de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

J_~~
de 2003.

Presidente
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o PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

cÂMARA DOS

Março de 2003

artigo 1°, irem l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28

de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 CIO

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item

11, da Lei n° 8.112, citada, SOSANA CAMARGO VIEIRA pari

exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de DefeSl

Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, dJ

Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnic')

Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, transformado pelo artigo 4° do Ato da Mesa nO 04,

de 20 de fevereiro de 1991, combinado com o parágrafo únic.,

do artigo lOdo Ato da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro d·

1999.
CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de março

~
\J

JIL
JOÃO PA: O CUNHA

Presidente

de 2003.

O
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA DOS

de 2COJ.

artigo la item T alinea "a", do Ato d,) ~les,) n° 70S, de 2:3 cC, L,

jl:~ho ée ::'990, e o ô.rtic;~) 6° oi.?: l.Ri nL: 2 1 I 7, jCe i

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na ;:orma do artigo 9°, :'..tem lI,

Gd Lei. n° 8.1~2, c~tadcl, TAMIR SILVA PEREIRA para exer~~er,

Gabinete do lider do ParUdo 'l'raca:Chi.s".. 2 Brasileiro, o carq

de F.ss.ístpnte Técn:'..co de Gabinet'2 ,'c,;.:i ~:'::o ~;, CNE-15, d:) QUâ'::r

de Pessoal da Câmara dos Deputados, nos termos da lotaçã

nxac~a pelo artigo l° do Ato cia Ees~ n° 03, d(, D8 de abril d'

L99.'., combinado com o parágrafo úni.::o do artigo l° do Ato d

Mesâ n° 01, de 24 de fevere~ro de .'.999.

C"MRA DOS DE;PUTÁOOS, e~. ~~G m..ço

~\~\
JOÃO PA CUNHA

Pres .de!lte



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSMarço de 2003

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA

no uso das atribuições

Sexta-feira 28 10817

DOS
que lhe confere o

artigo 10, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 c.e

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei n° 8.112, de 11 ce

dezembro de 1990,

RESOLVE nomea.r, na forma do artigo Cl O
- , i t E-m

11, da Lei na 8.112, citada, TULIO SOARES RODRIGUES pal i

exercer, no Gabinete do Lider do Partido Trabalhist 1

Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico AdjUDto D, CNE-l4, dJ

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado pei ,)

artigo 3° do Ato da Mesa nO 98, de 04 de dezembro de 1984,

combinado com o parágrafo único do artigo lOdo Ato da Mesa n"

01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 de

\J
l~JL

JOÃO PAULO CUNHA
Presidente

março de 2003.

O PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere c

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 le

junho de 1990, e o artigo 6° da Leí nO 8.112, deil ,Ie

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, ium

I I, da Lei na 8.112, citada, VALDEMAR MACIEL pa ra exercer, r.3

Comissão de Finanças e Tributação, da Coordenação de Comiss3~s

Permanentes, do Departamento de Comissões, ° cargo (: "
Assistente Técnico de Comissão Adjunto C, CNE-13, do Quadra a~

Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo lOdo il,t»

da Mesa n° 20, de 06 de junho de 1995.

marçoCÂI4ARA DOS
DEPUTADOS, ~m "CC

j\l,J/
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

de 2003.
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que lhe confere 0

o
DEPUTADOS,

PRESIDENTE DA
no uso das atribuições

cÂMARA DOS

artigo 1° , item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 C!.~

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.1::"2, ée 11 c"

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0
, item lI,

da Lei n° 8.112, citada, VIVIANE APARECIDA DA SILVA parô

exercer, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesô

Nacional, da Coordenação de Comissões Permanentes, de

Departamento de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de

Comissão Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, criado pelo artigo l° do Ato da Mesa nO 20, de 06

de junho de 1995, combinado com o parágrafo único do artigo la

do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em \ de

JII
JOÃO PAULO CUNHA

Presidente

março de 2003.

que lhe confere o

O PRESIDENTE DA
DEPUTADOS, no uso das atribuições

CÂMARA DOS

artigo la, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do artigo
13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de 1992, SIMONE CREMA

FERNANDES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribui.ção Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto nO 4.350, para exerce~, a parti~ de 10 de março do

corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido da Frente

Liberal, a função comissionada de Assistente de Gabinete, FC

05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada

pelo artigo 3 0 do Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987,

combinado com o artigo 55 da Resolução nO 21, de 04 de

novembro de 1992.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 27 0 março

JoMk
Presidente

de 2003.
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PORTARIA

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1 2 do Ato da

Mesa n Q 205, de 1990, RESOLVE:

Renovar o credenciamento do Senhor LUIZ

CLÁUDIO FARIAS CARNEI:RO como Representante da ASSOCI:AÇÃO

BRASI:LEIRA DA INDÚSTRI:A ELÉTRICA E ELETRÔNICA I ABINEE.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, ;;. 7r de março de 3.

PORTARI:A

o PRIMEIRO SECRETÁRIO DA cÂMARA
DOS DEPUTADOS, de acordo com o Art. 259 do Regimento

Interno, combinado com o inciso 11 do Art. 1º do Ato da

Mesa n Q 205, de 1990, RESOLVE:

Renovar o credenciamento

PAULO ELIAS CHOQUER como Representante da

BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE I ABES.

do Senhor

ASSOCI:AÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1::r de março de



10820 Sexta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2003

COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 5.073-C, DE 2001
(Do Poder Executivo)

URGÊNCIA - ART. 64, § 1°, CF
(Mensagem n° 842/01)

RETIRADA DE URGÊNCIA (MENSAGEM
N° 1.055/01)

Altera dispositivos da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1984, que Institui a Lei
de Execução Penal, e do Decreto-lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal; tendo pareceres: da
Comissão de Segurança Pública, Comba
te ao Crime Organizado, Violência e Nar
cotráfico (enquanto apensado ao PL
6.390/02) pela rejeição deste e da emenda
apresentada em Plenário, contra os votos
dos Deputados Moroni Torgan, Ronaldo
Caiado e Cabo Júnior (relator: Deputado
José Roberto Batochio); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação deste, com substitutivo, e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição da
emenda apresentada em Plenário (rela
tor: Deputado Ibrahim Abi-Ackel).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

PROJETO DE LEI N° 6.390, DE 2002
(Apensos os PLs nOs 37/99; 1.036/99; 1.882/99;

2.502/00; 3.159/00; 4.102/01; 4.704/01; 4.291/01;
5.002/01; 1.226/99; 5.073/01; 5.075/01)

I - Relatório

O Projeto em epígrafe tem como objetivo intro
duzir na Lei de Execução Penal o instituto da remis
são da pena por meio do estudo do preso, à razão de
um dia de pena por dois de estudo.

Argumenta-se que tal proposta aperfeiçoa a le
gislação, buscando a reabilitação do condenado.

Por tratarem de matéria semelhante, encon
tram-se apensados os seguintes Projetos:

PL n° 37, de 1999, que permite a remissão pelo
estudo, à razão de um dia de pena por doze horas de
efetiva presença nas atividades discentes.

PL n° 1.036, de 1999, que prevê a remissão de
um dia de pena por quarenta horas-aula, se o preso
apenas estudar, ou um dia de pena por um dia de tra
balho mais vinte horas-aula semanais.

PL n° 1.882, de 1999, que estabelece doze ho
ras de curso para cada dia de pena reunidos.

PL n° 2.502, de 2000, que exclui a remissão nos
casos de crimes hediondos.

PL n° 3.159, de 2000, que também estabelece a
remissão de um dia de pena por doze horas de estudos.

PL n° 4.102, de 2001, que prevê a remissão à
razão de um dia de pena por três de estudo.

PL n° 4.704, de 2001, que adota para a remis
são pelo estudo a mesma solução prevista para o tra
balho do preso.

PL n° 4.291, de 2001, que estabelece a remis
são à razão de um dia de pena por três de estudo.

PL n° 5.002, de 2001, prevendo a remissão de
um dia de pena por oito horas de estudo.

PL n° 1.226, de 1999, que regulamenta o traba
lho do preso.

PL nO 5.073, de 2001, que altera dispositivos da
Lei n° 7.210/84, que institui a Lei de Execução Penal,
e do Decreto-lei n° 3.689/46, que institui o Código de
Processo Penal.

PL n° 5.075, de 2001, que altera dispositivos da
Lei de Execução Penal.

Compete-nos o pronunciamento quanto ao mé
rito do Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A remissão pelo trabalho, prevista na Lei de
Execução Penal, não é aplicada aos crimes hedion
dos, cujo cumprimento deve ocorrer integralmente
em regime fechado. (grifo nosso) Assim a adoção da
remissão pelo estudo seguirá a mesma sistemática
estabelecida para a remissão pelo trabalho, sendo
desnecessário dizer que ficam excluídos os crimes
hediondos, como o fazem o PL n° 2.502 e o PL nO
6.390/02.

Quanto à contagem do tempo, por razões de
proporcionalidade e razoabilidade, devem ser adota
dos os mesmos parâmetros já estabelecidos para a
remissão pelo trabalho, o que se encontra bem aten
dido nos PLs n° 4.102/01,4.704/01 e 4.291/01.
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A regra de que o preso impossibilitado de pros
seguir no trabalho ou no estudo continuará a gozar do
benefício é benéfica e de boa política criminal.

Quanto à obrigatoriedade de aprovação para
que a remissão produza efeitos, não vemos razão
para sua adoção, já que os resultados da freqüência
não se produzem apenas na aprovação ou reprova
ção, critérios matemáticos às vezes injustos e arbitrá
rios.

A independência das atividades de trabalho e
estudo, para fins de remissão, resguarda os princípi
os da isonomia e da razoabilidade e deve ser acata
da.

O envio de relatório ao juízo da execução e o
apenamento de declaração ou atestado falso de pres
tação de serviço ou de freqüência a cursos já possu
em guarida na legislação atual, sendo desnecessária
a repetição desses itens.

Estes são os aspectos a considerar com relação
ao PL n° 6.390/02.

Passemos ao PL n° 37, de 1999.
O tempo de estudo fixado em doze horas para

remissão de um dia da pena destoa do período de
três dias fixado para o caso de trabalho. A melhor
sistemática será ditar esse tempo em dias.

Quanto ao PL n° 1.036/99, este também adota a
contagem do tempo em horas-aula para remissão da
pena, além de combinar trabalho e estudo, o que não
consideramos de boa técnica. As demais disposições
são desnecessárias, pois já contempladas na legisla
ção atual adequadamente.

O PL nO 1.882/99 segue a mesma linha da previ
são do tempo de estudo em horas, o que já refutamos
anteriormente. A continuidade do benefício a quem
for impossibilitado de prosseguir no trabalho já está
prevista no PL n° 6.390/02. Do mesmo modo, a previ
são de crime para atestados falsos de freqüência a
cursos ou de prestação de serviço já está abarcada
pela legislação penal vigente. A manutenção do bene
fício para quem comete falta grave constitui um enco
rajamento à falta de disciplina, não trazendo benefíci
os ao sistema penitenciários já abalado por rebeliões
e outros problemas sérios.

O PL n° 2.502/00 limita-se a excluir dos benefíci
os da remissão os condenados por crimes hediondos,
solução também desnecessária, conforme já aborda
mos no início deste voto, com relação ao PL n°
6.390/02.

O PL n° 3.159/00 prevê a contagem do tempo de
estudo em dias, o que estamos afastando. As outras

questões abordadas no Projeto já podem ser enqua
dradas na legislação vigente.

O PL nO 4.1 02/01 é bem objetivo e refere-se à re
missão de cada dia de pena por três de estudo, acres
centando este item ao art. 126 da Lei de Execução
Penal, juntamente com a remissão pelo trabalho, ado
tando-se a mesma sistemática.

O PL n° 4.704/01 cria novos dispositivos para
prever a remissão por estudo, mandando aplicar ou
tros artigos da Lei de Execução Penal. Esta solução
não é de boa técnica, sendo preferível proceder ao
acréscimo nos próprios artigos que tratam da maté
ria, como fazem alguns Projetos já comentados ante
riormente.

O PL n° 4.291/01 encontra-se bem formulado,
prevendo a remissão de um dia de pena por três de
estudo. Desnecessária, todavia, a repetição do dis
posto no § 3° do art. 126 da Lei de Execução Penal.

O PL n° 5002/01 fixa em vinte horas o período
de estudo para remissão de um dia de pena, o que
destoa da sistemática da Lei de Execução Penal que
se refere a dias.

O Projeto n° 1.226/99 trata do trabalho do preso
e sua remuneração, matéria esta adequadamente
prevista na atual Lei de Execução Penal, não se vis
lumbrando nenhum benefício prático na sua modifica
ção, como pretende o PL mencionado.

O PL n° 5.073/01 , do Poder Executivo, prevê re
gime disciplinar diferenciado para o condenado que
se envolva em outro crime doloso, buscando agravar
sua situação dentro do regime penitenciário, inclusive
quanto ao direito de visita. Este caminho não parece
ser o mais adequado e eficiente na recuperação e
ressocialização do condenado, além de revelar-se na
contramão do Direito Penal moderno, em que as pe
nas devem levar em conta o caráter humanitário de
sua aplicação.

O PL n° 5.075/01, também do Poder Executivo,
pretende ser uma nova Lei de Execução Penal. Repe
te, com outras palavras, boa parte da atual legislação,
sem, de fato, acrescentar significativas mudanças.

Em vez de modernizar o sistema penitenciário, a
fim de cumprir a legislação vigente, busca o Executivo
Federal elaborar urna nova legislação de Execução Pe
nai, corno se esta iniciativa legiferante fosse a solução
mágica para as mazelas do sistema que a Administra
ção Pública não conseguiu gerenciar. Não vemos assim
razão para elaborar urna nova Lei de Execução Penal,
quando nem mesmo a atual foi posta em prática.

Em face desses argumentos, voto pela aprova
ção dos PLs nOs 6.390/02, 4.102/01 e 4.291/01, na
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forma do Substitutivo apresentado, com o objetivo de
condensar em uma só proposta os pontos positivos
apresentados por essas proposições e adequá-Ias à
sistemática vigente no campo da Execução Penal.

Por outro lado, voto pela rejeição dos PLs nOs
37/99, 1.036/99, 1.882/99, 2.502/00, 3.159/00,
4.704/01, 5.002/01, 1.226/99, 5.073/01 e 5.075/01,
pelos argumentos expostos no meu voto.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2002. - De
putado José Roberto Batochio, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Mantendo os argumentos já expendidos no voto
apresentado perante esta Comissão, passo a comen
tar a Emenda de Plenário formulada ao PL n°
5.073/01.

Esta Emenda visa a alterar a redação proposta
pelo Projeto de Lei n° 5.073/01 ao art.86, § 3°, da Lei
n° 7.210/84.

O PL n° 5.073/01, prevê que a transferência do
condenado ou do preso para outro estabelecimento
penal será determinada pela autoridade administrati
va, comunicando-se imediatamente ao juiz da execu
ção. A emenda propõe que essa transferência seja re
querida ao juiz pela autoridade administrativa.

Utilizando-me das mesmas razões de que lan
cei mão para rejeitar o PL n° 5.073/01, por conse
qüência rejeito, igualmente, a Emenda de Plenário
apensada à referida proposição.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2002 . - De
putado José Roberto Batochio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprova
ção do Projeto de Lei n° 6.390/2002 e dos PLs
4102/2001 e 4291/2001, apensados, com substituti
vo; e pela rejeição do PL 37/1999, do PL 1036/1999,
do PL 1226/1999, do PL 1882/1999, do PL
2502/2000, do PL 3159/2000, do PL 4704/2001, do
PL 5073/2001 , do PL 5002/2001, e do PL 5075/2001 ,
apensados, e da emenda de Plenário apresentada ao
PL 5073/2001 , nos termos do Parecer do Relator, De
putado José Roberto Batochio, com complementa
ções de voto, contra os votos dos Deputados Moroni
Torgan, Ronaldo Caiado e Cabo Júlio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Vasconcellos - Presidente, Cabo Júlio,

Elcione Barbalho, Fátima Pelaes, José Roberto Bato
chio, Luiz Piauhylino, Maria do Carmo Lara, Moroni Tor-

gan, Nelson Pellegrino, Ronaldo Caiado, Rubens Bue
no, Tadeu Filippelli, Vicente Arruda, Wanderley Martins,
Wellington Dias, Zulaiê Cobra, Arnaldo Faria de Sá, Luiz
Antonio Fleury, Luiz Ribeiro e Reginaldo Germano.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2002. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Po
der Executivo, tem por objetivo alterar dispositivos da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que Institui a Lei
de Execução Penal, e do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

O poder Executivo apresentou o referido proje
to, objetivando inserir o regime diferenciado para pre
sos que estejam em regime fechado e cometam falta
grave equivalente à prática de crime doloso.

Também transfere à autoridade administrativa a
atribuição sobre transferência dos referidos presos.

O projeto, tramitando em regime de urgência,
recebeu no Plenário emenda do nobre Deputado
Alberto Fraga, alterando o artigo 1° do referido projeto
de lei.

O feito vem a esta Comissão, na forma regimen
tal, para apreciação da constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, bem como o mérito.

11 - Voto do Relator

Não se verificam óbices quanto à constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto,
bem como da Emenda apresentada em Plenário.

O parecer é pela aprovação do projeto quanto à
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com as modificações introduzidas no texto. Também
quanto ao mérito, respeitadas as citadas modifica
ções, o parecer é pela aprovação. O parecer quanto a
Emenda apresentada em Plenário é pela rejeição.

Sala da Comissão, 27 de março de 2003. - De
putado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 5.073/01

Altera a Lei n.o 7.210, de 11 de junho
de 1984 - Lei de Execução Penal e o De
creto-Lei n.O 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Pena e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° A Lei n° 7.210, de 11 de junho de 1984
Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 6° A classificação será feita por
Comissão Técnica de Classificação que ela
borará o programa individualizador da pena
privativa de liberdade adequada ao conde
nado ou preso provisório" (NR)

"Art. 52 A prática de fato previsto como
crime doloso constitui falta grave e, quando
ocasione subversão da ordem ou disciplina
internas, sujeita o preso provisório, ou con
denado, sem prejuízo da sanção penal, ao
regime disciplinar diferenciado, com as se
guintes características:

I - duração máxima de trezentos e
sessenta dias, sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta grave de mesma es
pécie, até o limite de um sexto da pena apli
cada;

11- recolhimento em cela individual;
111- visitas semanais de duas pessoas,

sem contar as crianças, com duração de
duas horas;

IV - o preso terá direito à saída da
cela por 2 horas diárias.

§ 1° O regime disciplinar diferenciado
também poderá abrigar presos provisórios
ou condenados, nacionais ou estrangeiros,
que apresentem alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal ou da
sociedade.

§ 2° Estará igualmente sujeito ao regi
me disciplinar diferenciado o preso provisó
rio ou o condenado sob o qual recaiam fun
dadas suspeitas de envolvimento ou partici
pação, a qualquer título, em organizações
criminosas, quadrilha ou bando." (NR)

"Art. 53 .

V - inclusão no regime disciplinar dife
renciado" (NR)

"Art. 54 As sanções dos incisos I a 111,
do artigo anterior, serão aplicadas pelo dire
tor do estabelecimento; as dos incisos IV e
V, por conselho disciplinar, conforme dispu
ser o regulamento.

§1° A submissão do preso provisório
ao regime disciplinar diferenciado deverá
ser previamente autorizada pelo juiz compe-

tente, mediante requerimento circunstancia
do, elaborado pelo diretor do estabelecimen
to ou outra autoridade administrativa.

§ 2° Fica dispensada a autorização ju
dicial prévia quando o preso provisório tiver
condenação definitiva anterior pela prática
de crime doloso." (NR)

"Art. 58 O isolamento, a suspensão e a
restrição de direitos não poderão exceder a
trinta dias, ressalvada a hipótese do regime
disciplinar diferenciado.

...................................................." (NR)
"Art. 60 A autoridade administrativa po

derá decretar o isolamento preventivo do fal
toso pelo prazo de até 10 (dez) dias. A inclu
são do preso no regime disciplinar diferenci
ado, no interesse da disciplina e da averi
guação do fato, dependerá de despacho do
juiz competente.

Parágrafo único. O tempo de isolamen
to ou inclusão preventiva no regime discipli
nar diferenciado será computado no período
de cumprimento da sanção disciplinar". (NR)

"Art. 70 .
I - emitir parecer sobre indulto, graça e comuta-

ção de pena;
. " (NR)
"Art. 86 .
§1° A União Federal poderá construir

estabelecimento penal em local distante da
condenação para recolher os condenados,
quando a medida se justifique no interesse da
segurança pública ou do próprio condenado.

§ 3° Caberá ao juiz competente, a re
querimento da autoridade administrativa de
finir o estabelecimento prisional adequado
para abrigar o preso provisório ou condena
do, em atenção ao regime e aos requisitos
estabelecidos.

"Art. 87 .
Parágrafo único. A União Federal, os

Estados, o Distrito Federal e os Territórios
poderão construir Penitenciárias destinadas,
exclusivamente, aos presos provisórios e
condenados que estejam em regime fecha
do, sujeitos ao regime disciplinar diferencia
do, nos termos do art. 52, desta lei." (NR)

"Art. 112 A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
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ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena
no regime anterior e ostentar bom compor
tamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.

§1° A decisão será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério PÚ
blico e do defensor.

§ 2° Idêntico procedimento será adota
do na concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigen
tes."(NR)

Art. 2° O Decreto-Lei n.o 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 185 O acusado que comparecer
perante a autoridade judiciária, no curso do
processo penal, será qualificado e interroga
do na presença de seu defensor, constituído
ou nomeado.

§ 1° O interrogatório do acusado pre
so será feito no estabelecimento prisional
em que se encontrar, em sala própria, des
de que estejam garantidas a segurança do
juiz e auxiliares, a presença do defensor e a
publicidade do ato.

§ 2° Antes da realização do interroga
tório, o juiz assegurará o direito de entrevis
ta reservada do acusado com seu defensor.

"Art. 186 Depois de devidamente quali
ficado e cientificado do inteiro teor da acu
sação, o acusado será informado pelo juiz,
antes de iniciar o interrogatório, do seu direi
to de permanecer calado e de não respon
der perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não im
portará em confissão, não poderá ser interpre
tado em prejuízo da defesa e tampouco pode
rá influir no convencimento do juiz."(NR)

"Art. 187 O interrogatório será constitu
ído de duas partes: sobre a pessoa do acu
sado e sobre os fatos.

§1° Na primeira parte o interrogando
será perguntado sobre a residência, meios de
vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar
onde exerce a sua atividade, vida pregressa,
notadamente se foi preso ou processado al
guma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo

do processo, se houve suspensão condicional
ou condenação, qual a pena imposta, se a
cumpriu e outros dados familiares e sociais.

§ 2° Na segunda parte será pergunta
do sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe
é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação,
se tem algum motivo particular a que atri
buí-Ia, se conhece a pessoa ou pessoas a
quem deva ser imputada a prática do crime,
e quais sejam, e se com elas esteve antes
da prática da infração ou depois dela;

111 - onde estava ao tempo em que foi
cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas;
V - se conhece as vítimas e testemu

nhas já inquiridas ou por inquirir, e desde
quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com
que foi praticada a infração, ou qualquer ob
jeto que com esta se relacione e tenha sido
apreendido;

VII - todos os demais fatos e porme
nores que conduzam à elucidação dos ante
cedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em
sua defesa." (NR)

"Art. 188 Após proceder ao interrogató
rio, o juiz indagará das partes se restou al
gum fato para ser esclarecido, formulando
as perguntas correspondentes se o enten
der pertinente e relevante." (NR)

"Art. 189 Se o interrogando negar a acu
sação, no todo ou em parte, poderá prestar es
clarecimentos e indicar provas." (NR)

"Art. 190 Se confessar a autoria, será
perguntado sobre os motivos e circunstânci
as do fato e se outras pessoas concorreram
para a infração, e quais sejam."(NR)

"Art. 191 Havendo mais de um acusa
do, serão interrogados separadamente."(NR)

"Art. 192 O interrogatório do mudo, do
surdo ou do surdo-mudo será feito pela for
ma seguinte:

I - ao surdo serão apresentadas por
escrito as perguntas, que ele responderá
oralmente;

II - ao mudo as perguntas serão feitas
oralmente, respondendo-as por escrito;
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 5.073/01

Altera a Lei n.o 7.210, de 11 de junho
de 1984 - Lei de Execução Penal e o De
creto-Lei 11.° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Pena e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n.o 7.210, de 11 de junho de 1984 

Lei de Execução Penal, passa a vigorar com as se
guintes alterações:

111 - ao surdo-mudo as perguntas se- tuídos nos autos da ação penal ou processo de exe-
rão formuladas por escrito e do mesmo cução criminal, conforme o caso.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pumodo dará as respostas.
Parágrafo único. Caso o interrogando blicação.

não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, Sala das Comissões, em 27 de março de 2003.
como intérprete e sob compromisso, pessoa - Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

habilitada a entende-lo."(NR) 11I - Parecer da Comissão

"Art. 193 quando o interrogando não A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
falar a língua nacional, o interrogatório será dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
feito por meio de intérprete."(NR) unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,

"Art. 195 Se o interrogado não souber técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
escrever, não puder ou não quiser assinar, substitutivo, do Projeto de Lei n° 5.073-B/2001 e pela
tal fato será consignado no termo."(NR} constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

"Art. 196 a todo tempo o juiz poderá pro- da Emenda apresentada em Plenário e, no mérito,
ceder a novo interrogatório de oficio ou a pedi- pela sua rejeição, nos termos do Parecer do Relator,
do fundamentado de qualquer das partes"(NR) Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

"Art. 261 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Parágrafo único. A defesa técnica será Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

efetiva, exigindo manifestação fundamenta- Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -
da"(NR) Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, André de Pau-

"Art. 360 se o réu estiver preso, será la, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes, Bispo Ro-

pessoalmente citado."(NR) drigues, Bosco Costa, Carlos Sampaio, Darci Coelho,

Dimas Ramalho, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel,
IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Fon
tes João Paulo Gomes da Silva, José Eduardo Car
do~o, José Mentor, José Roberto Arruda, Júlio Delga
do, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Ma
galhães, Paulo Pimenta, Rubinelli, Sandra Rosado,
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Wagner Lago, Wilson Santiago, Zenal
do Coutinho, César Medeiros, Coriolano Sales, Cus
tódio Mattos, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, Jairo Carneiro, Odílio Balbinotti, Paulo
Afonso, Reginaldo Germano, Ricarte de Freitas e Wil
son Santos.

Sala da Comissão, em 27 de março de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Art. 3° Os estabelecimentos penitenciários dispo
rão de aparelho detector de metais, aos quais devem
se submeter todos os que queiram ter acesso ao refe
rido estabelecimento, sejam quais forem os cargos ou
funções que exerçam nos Três Poderes da República.

Art. 4° Os estabelecimentos penitenciários, espe
cialmente os destinados ao regime disciplinar diferenci
ado, disporão, dentre outros equipamentos de seguran
ça, de bloqueadores de telecomunicação para telefones
celulares, rádio-transmissores e outros meios, definidos
no art. 60, §1° da Lei n.o 9.472, de 1997.

Art. 5° Nos termos do disposto no inciso I, do art.
24 da Constituição da República, observado os art. 44
a 60 da Lei 7.210, de 11 de junho de 1984, os estados
e o Distrito Federal poderão regulamentar o regime
disciplinar diferenciado, em especial para:

I - estabelecer o sistema de rodízio entre os
agentes penitenciários que entrem em contato direto
com os presos provisórios e condenados;

11- assegurar o sigilo sobre a identidade e demais
dados pessoais dos agentes penitenciários lotados nos
estabelecimentos penais de segurança máxima;

111 - retringir o acesso dos presos provisórios e
condenados aos meios de comunicação de informação;

IV - disciplinar o cadastramento e agendamento
prévio das entrevistas dos presos provisórios ou con
denados com seus advogados, regularmente consti-
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"Art. 6° A classificação será feita por
Comissão Técnica de Classificação que ela

borará o programa individualizador da pena
privativa de liberdade adequada ao conde
nado ou preso provisório" (NR)

"Art. 52. A prática de fato previsto
como crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasione subversão da ordem ou
disciplina internas, sujeita o preso provisó
rio, ou condenado, sem prejuízo da sanção
penal, ao regime disciplinar diferenciado,
com as seguintes características:

I - duração máxima de trezentos e
sessenta dias, sem prejuízo de repetição da
sanção por nova falta grave de mesma es
pécie, até o limite de um sexto da pena apli
cada;

11 - recolhimento em cela individual;
111 - visitas semanais de duas pessoas,

sem contar as crianças, com duração de
duas horas;

IV - o preso terá direito à saída da
cela por 2 horas diárias.

§ 1° O regime disciplinar diferenciado
também poderá abrigar presos provisórios
ou condenados, nacionais ou estrangeiros,
que apresentem alto risco para a ordem e a
segurança do estabelecimento penal ou da
sociedade.

§ 2° Estará igualmente sujeito ao regi
me disciplinar diferenciado o preso provisó
rio ou o condenado sob o qual recaiam fun
dadas suspeitas de envolvimento ou partici
pação, a qualquer título, em organizações
criminosas, quadrilha ou bando." (NR)

"Art. 53 .

V - inclusão no regime disciplinar dife
renciado" (NR)

"Art. 54 As sanções dos incisos I a 111,
do artigo anterior, serão aplicadas pelo dire
tor do estabelecimento; as dos incisos IV e
V, por conselho disciplinar, conforme dispu
ser o regulamento.

§1° A submissão do preso provisório
ao regime disciplinar diferenciado deverá
ser previamente autorizada pelo juiz compe
tente, mediante requerimento circunstancia
do, elaborado pelo diretor do estabelecimen
to ou outra autoridade administrativa.

§ 2° Fica dispensada a autorização ju ..
dicial prévia quando o preso provisório tiver
condenação definitiva anterior pela prática
de crime doloso." (NR)

"Art. 58. O isolamento, a suspensão e
a restrição de direitos não poderão exceder
a trinta dias, ressalvada a hipótese do regi
me disciplinar diferenciado.

...................................................." (NR)
"Art. 60. A autoridade administrativa

poderá decretar o isolamento preventivo do
faltoso pelo prazo de até 10 (dez) dias. A in
clusão do preso no regime disciplinar dife
renciado, no interesse da disciplina e da
averiguação do fato, dependerá de despa
cho do juiz competente.

Parágrafo único. O tempo de isolamen
to ou inclusão preventiva no regime discipli
nar diferenciado será computado no período
de cumprimento da sanção disciplinar". (NR)

"Art. 70 .
I - emitir parecer sobre indulto, graça e

comutação de pena;
. " (NR)
"Art. 86 ..
§1° A União Federal poderá construir

estabelecimento penal em local distante da
condenação para recolher os condenados,
quando a medida se justifique no interesse
da segurança pública ou do próprio conde
nado.

§ 3° Caberá ao juiz competente, a re
querimento da autoridade administrativa de
finir o estabelecimento prisional adequado
para abrigar o preso provisório ou condena
do, em atenção ao regime e aos requisitos
estabelecidos.

"Art. 87 ..
Parágrafo único. A União Federal, os

Estados, o Distrito Federal e os Territórios
poderão construir Penitenciárias destinadas,
exclusivamente, aos presos provisórios e
condenados que estejam em regime fecha
do, sujeitos ao regime disciplinar diferencia
do, nos termos do art. 52, desta lei." (NR)

"Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena

............_-_.__.-_......_---------------
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no regime anterior e ostentar bom compor
tamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.

§1° A decisão será sempre motivada e
precedida de manifestação do Ministério PÚ
blico e do defensor.

§ 2° Idêntico procedimento será adota
do na concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigen
tes."(NR)

Art. 2° O Decreto-Lei n.o 3.689, de 3 de outu
bro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art.185. O acusado que comparecer
perante a autoridade judiciária, no curso do
processo penal, será qualificado e interroga
do na presença de seu defensor, constituído
ou nomeado.

§1° O interrogatório do acusado preso
será feito no estabelecimento prisional em
que se encontrar, em sala própria, desde
que estejam garantidas a segurança do juiz
e auxiliares, a presença do defensor e a pu
blicidade do ato.

§2° Antes da realização do interrogató
rio, o juiz assegurará o direito de entrevista
reservada do acusado com seu defensor.

"Art.186. Depois de devidamente quali
ficado e cientificado do inteiro teor da acu
sação, o acusado será informado pelo juiz,
antes de iniciar o interrogatório, do seu direi
to de permanecer calado e de não respon
der perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não
importará em confissão, não poderá ser in
terpretado em prejuízo da defesa e tampou
co poderá influir no convencimento do
juiz."(NR)

"Art. 187. O interrogatório será consti
tuído de duas partes: sobre a pessoa do
acusado e sobre os fatos.

§1° Na primeira parte o interrogando
será perguntado sobre a residência, meios
de vida ou profissão, oportunidades sociais,
lugar onde exerce a sua atividade, vida pre
gressa, notadamente se foi preso ou pro
cessado alguma vez e, em caso afirmativo,
qual o juízo do processo, se houve suspen-

são condicional ou condenação, qual a pena
imposta, se a cumpriu e outros dados famili
ares e sociais.

§2° Na segunda parte será perguntado
sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe
é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação,
se tem algum motivo particular a que atri
buí-Ia, se conhece a pessoa ou pessoas a
quem deva ser imputada a prática do crime,
e quais sejam, e se com elas esteve antes
da prática da infração ou depois dela;

111 - onde estava ao tempo em que foi
cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas;
V - se conhece as vítimas e testemu

nhas já inquiridas ou por inquirir, e desde
quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com
que foi praticada a infração, ou qualquer ob
jeto que com esta se relacione e tenha sido
apreendido;

VII - todos os demais fatos e porme
nores que conduzam à elucidação dos ante
cedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em
sua defesa." (NR)

"Art. 188. Após proceder ao interroga
tório, o juiz indagará das partes se restou al
gum fato para ser esclarecido, formulando
as perguntas correspondentes se o enten
der pertinente e relevante." (NR)

"Art. 189. Se o interrogando negar a acu
sação, no todo ou em parte, poderá prestar es
clarecimentos e indicar provas." (NR)

"Art. 190. Se confessar a autoria, será
perguntado sobre os motivos e circunstânci
as do fato e se outras pessoas concorreram
para a infração, e quais sejam."(NR)

"Art. 191. Havendo mais de um acusa
do, serão interrogados separadamente."(NR)

"Art. 192. O interrogatório do mudo, do
surdo ou do surdo-mudo será feito pela for
ma seguinte:

I - ao surdo serão apresentadas por
escrito as perguntas, que ele responderá
oralmente;

II - ao mudo as perguntas serão feitas
oralmente, respondendo-as por escrito;
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111 - ao surdo-mudo as perguntas se
rão formuladas por escrito e do mesmo
modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando
não saiba ler ou escrever, intervirá no ato,
como intérprete e sob compromisso, pessoa
habilitada a entende-lo."(NR)

"Art. 193. Quando o interrogando não
falar a língua nacional, o interrogatório será
feito por meio de intérprete."(NR)

"Art. 195. Se o interrogado não souber
escrever, não puder ou não quiser assinar,
tal fato será consignado no terrno."(NR)

"Art. 196. A todo tempo o juiz poderá
proceder a novo interrogatório de oficio ou a
pedido fundamentado de qualquer das par
tes"(NR)

"Art. 261 .
Parágrafo único. A defesa técnica será

efetiva, exigindo manifestação fundamenta
da"(NR)

"Art. 360. Se o réu estiver preso, será
pessoalmente citado."(NR)

Art. 3° Os estabelecimentos penitenciários dis
porão de aparelho detector de metais, aos quais de
vem se submeter todos os que queiram ter acesso
ao referido estabelecimento, sejam quais forem os
cargos ou funções que exerçam nos Três Poderes
da República.

Art. 4° Os estabelecimentos penitenciários, es
pecialmente os destinados ao regime disciplinar dife
renciado, disporão, dentre outros equipamentos de
segurança, de bloqueadores de telecomunicação
para telefones celulares, rádio-transmissores e outros
meios, definidos no art. 60, §1° da Lei n° 9.472, de
1997.

Art. 5° Nos termos do disposto no inciso I, do art.
24 da Constituição da República, observado os art. 44
a 60 da Lei 7.210, de 11 de junho de 1984, os estados
e o Distrito Federal poderão regulamentar o regime
disciplinar diferenciado, em especial para:

I - estabelecer o sistema de rodízio
entre os agentes penitenciários que entrem
em contato direto com os presos provisórios
e condenados;

11 - assegurar o sigilo sobre a identida
de e demais dados pessoais dos agentes
penitenciários lotados nos estabelecimentos
penais de segurança máxima;

111 - retringir o acesso dos presos pro
visórios e condenados aos meios de comu
nicação de informação;

IV - disciplinar o cadastramento e
agendamento prévio das entrevistas dos
presos provisórios ou condenados com seus
advogados, regularmente constituídos nos
autos da ação penal ou processo de execu
ção criminal, conforme o caso.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 27 de março de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.347-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.483/2001
MSC N° 1.402/2001

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Mário Negócio a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Parnamirim, Estado do Rio
Grande do Norte; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Ney Lopes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54)

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

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° 596, de 24 de outubro de 2001, que
autoriza a Fundação Mário Negócio a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Parna
mirim, Estado do Rio Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
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que aprovou parecerfavorável, apresentando o Proje- da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
to de Decreto Legislativo em epígrafe. gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.347, de

É o relatório. 2002.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2002.-

11 - Voto do Relator Deputado Ney Lopes, 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, juridi
cidade 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 Legis
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido

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 Legislati
vo n° 2.347/2002, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Ney Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Gerson Peres - Presidente em exrecício (Art. 39,
§ 4°, RI), Ney Lopes - Presidente, Aldir Cabral, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vilmar Ro
cha, André Benassi, Inaldo Leitão, Nelson Otoch, Ze
nado Coutinho, Coriolano Sales, Geovan Freitas,
Osmar Serraglio, Renato Vianna, José Genoíno, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Augusto Farias, Edmar Moreira,
Gerson Peres, Nelson Trad, Alceu Collares, José Ro
berto Batochio, Átila Lins, Luis Barbosa, Sarney Filho,
Mauro Benevides, Waldir Pires, Dilceu Sperafico, Edir
Oliveira, Bispo Wanderval, Jair Bolsonaro e Gonzaga
Patriota.

Sala da Comissão, 18 de dezembro de 2002. 
Deputado Gerson Peres, Presidente Em Exércício.
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Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Oilceu Sperafico - PPB
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PPS
Gustavo Fruet - PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
lris Simôes - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PPB
Odilio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PPB
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB
Gervãsio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PPB
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PPB
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - S.PART.
Vignatti - PT
Zonta - PPB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcisio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
Érico Ribeiro - PPB
Francisco Appio - PPB
Francisco Turra - PPB
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PPB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PPB
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSOB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISsAo DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

PT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Renato Casagrande
Takayama
(Deputado do PDT ocupa a vaga)

PPS
B.Sá
Cezar Silvestri

Miguel de Souza

Pastor Amarildo
2 vagas

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Adão Preito
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PFL

Anselmo
Francisca Trindade

Hélio Esteves
João Magno

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignatti
Zico Bronzeado

PDT
Alvaro Dias - vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PC do B
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PV
Edson Duarte

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

1 vaga

Professor lrapuan Teixeira

Jovino Cãndido

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX 318-2142

COMISsAo DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PMDB
Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL
Odilio Balbinolti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

PSDB

Anivaldo Vale

Helenildo Ribeiro
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a vaga)

PPB
Cleonãncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra - vaga do PC do
B
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

PTB
Benedito de Lira - vaga do PSDB
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

PL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues
Joaquim Francisco

Júlio Cesar
Lael Varella

Alberto Fraga
Darcisio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Antonio Carlos Mendes
Thame

Amon Bezerra
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini

Rose de Freitas

Sérgio Carvalho

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro
Nélio Dias

Nelson Meurer

João Lyra
Pastor Reinaldo

Tatico
Zequinha Marinho

Heleno Silva

João Leão

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Pauderney Avelino

Suely Campos

Ann Pontes

Asdrubal Bentes

Jader Barbalho
Maria Helena
1 vaga

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Sérgio Carvalho
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Valdenor Guedes
Zé Lima

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

PT
Carlos Abicalil

Colombo
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignalti

PFL
Darci Coelho

José Roberto Arruda
Kátia Abreu

Vic Pires Franco
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
PMDB

Alberto Fraga
Alceste Almeida - vaga do PC

do B
Confúcio Moura

Mauro Lopes
2 vagas

PSDB
Eduardo Gomes

Nilson Pinlo
Rose de Freitas

Zenaldo Coutinho

PPB
Dr. Benedito Dias

Mário Negromonte
1 vaga

PTB
Pastor Frankembergen

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga
PL



PC doB
Perpétua Almeida - vaga do (Deputado do PMDB ocupa a
PSB vaga)
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISsAo DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PPB)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
30 Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PPS

PDT

B.Sá
1 vaga

Almir Moura

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

André Zacharow
Davi Alcolumbre

Coriolano Sales

César Medeiros
Chico Alencar

Fátima Bezerra
João Alfredo

José Pimentel
Luciana Genro

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Professor Luizinho

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

Affonso Camargo
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira
Ricardo Rique

Salvador Zimbaldi

Antonio Joaquim
José Linhares

Julio Lopes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PPB

Pastor Pedro Ribeiro
PL

PV

PT

PPB

PTB

PFL

PSDB

PRONA

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto

PC doB

Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior

Valdenor Guedes

PDT

PPS

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga do
PMDB
Maurício Rabelo
Pastor Jorge (Licenciado)
Raimundo Santos - vaga do PT

PSB

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina

Jamil Murad

Vanderlei Assis

Df. Hélio
João Mendes de Jesus

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

André de Paula

Antonio Carlos Biscaia
João Fontes
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTiÇA E DE REDAÇAo
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1°Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PFL)
3° Vice-Presidente: Juíza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

2 vagas

1 vaga

Samey Filho

Luciano Leitoa

Vanderlei Assis

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Santana de Vasconcellos

José Thomaz Nonô
Machado

Milton Barbosa
Zelinda Novaes - vaga do PV

1 vaga

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)
2 vagas

PV

PT

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL
Jaime Martins

Maurício Rabelo • vaga do PTB
PSB

PFL

PMDB

PRONA

Carlos Souza
Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Davi Alcolumbre

Atila Lins
Rogério Silva· vaga do PT

Janete Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Amauri Robledo Gasques

Edson Duarte

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
2 vagas

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abraão· vaga do PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Paulo Marinho· vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV



PMDB
Asdrubal Bentes Cezar Schirrner
José Divino Eliseu Padilha
José Ivo Sartori João Matos
Mendes Ribeiro Filho Odilio Balbinotti
Michel Temer Osvaldo Biolchi
Osmar Serraglio Paulo Afonso
Sandra Rosado Paulo Lima
Wilson Santiago 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Anivaldo Vale
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão Custódio Mattos
Juiza Denise Frossard João Campos
Roberto Magalhães Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Wilson Santos
lenaldo Coutinho - vaga do
PPB

PPB
Ibrahim Abi-ackel Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza Dilceu Sperafico
(Deputado do PFL ocupa a Enivaldo Ribeiro
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a Ivan Ranzolin
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a Ricardo Barros
vaga)

PTB
Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Luiz Antonio Fleury
Nelson Trad Ricarte de Freitas

Vicente Cascione
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a
vaga) vaga)

PL
Almeida de Jesus - vaga do Bispo Wanderval
PTB
Bispo Rodrigues Carlos Mata
Edmar Moreira Heleno Silva - vaga do PTB
Jaime Martins Raimundo Santos
Joâo Paulo Gomes da Silva Wellington Roberto

PSB
Alexandre Cardoso Bernardo Ariston
Mauricio Quintella Lessa Carlos Willian
Pastor Amarildo Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Júlio Delgado Rogério Silva

PDT
André lacharow Alceu Collares
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

PV

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PPB)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a

Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
Eduardo Paes
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do
PPB

Ney Lopes

Paulo Magalhães - vaga do
PPB
Robson Turna
Vilmar Rocha

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim

Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Rogério Teófilo

Zelinda Novaes

Marcelo Ortiz

PT
Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano lica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
José Borba
Luiz Bittencourt

PSDB

Sérgio Carvalho

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PPB
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PTB
Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Eduardo Campos - vaga do PSDB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
do B
Nelson Bornier - vaga do PSDB
Sandro Matos - vaga do PPB

PPS
Junior Betão

PDT
Davi Alcolumbre

Sarney Filho

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicenlinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion

Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

Silas Brasileiro - vaga do
PPB

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Marcos de Jesus
Remi Trinta

Takayama

Dimas Ramalho

Dr. Rodolfo Pereira

Daniel Almeida



vaga)
PV

Sarney Filho - vaga do PFL Edson Duarte - vaga do PFL
PSC

Renato Cozzolino - vaga do PFL

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Francisca Trindade (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): James Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmerrnann

André de Paula
Carlos Melles

Machado - vaga do PC do B
Marcondes Gadelha

Nice Lobão

1 vaga
PMDB

Jairo Cameiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PFL

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

PT

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias
Roberto Gouveia

PT
Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Francisca Trindade
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

Claudio Cajado Eduardo Sciarra
Joaquim Francisco Luiz Carreira
(Deputado do PT ocupa a vaga) Roberto Pessoa

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
°v:u:a~

PMDB

PSB
Dr. Ribamar Alves

PSDB

Léo Alcântara
3 vagas

Lincoln Porteia

Paulo Gouvêa

Cabo Júlio
Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Dr. Pinotti
Michel Terner

3 vagas

Eduardo Cunha

Leonardo Vilela

Nilton Baiano

Arnaldo Faria de Sá
Zequinha Marinho

1 vaga

PDT
Geraldo Thadeu

PPB

PSDB

PPS

PSB

José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Heleno Silva
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Isaías Silvestre
Lavoisier Maia - vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Sandra Rosado
2 vagas

PL

PTB
Marcus Vicente - vaga do PPB
Nelson Trad
Pastor Reinaldo
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
Inaldo Leitão

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Eduardo Gomes

Chico da Princesa
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PL

PFL

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Nélio Dias
Ronivon Santiago

PL

PTB
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Sebastião Madeira
Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPB

Barbosa Neto
Moreira Franco
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Promotor Afonso Gil

Deley

1 vaga

Elimar Máxirno Damasceno
PV

PRONA
Vanderlei Assis

Enio Bacci
Pornpeo de Mattos - vaga do PL

PC do B
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Leonardo Mattos

Daniel Almeida - vaga do PSB

PPS
(Deputado do PC do B ocupa

a vaga)
PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PCdo B
Inácio Arruda - vaga do PFL

Jandira Feghali
Renildo Calheiros - vaga do

PPS

Rogério Silva

Perpétua Almeida

1 vaga

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



Secretário(a):
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISsAo DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PPS)
3° Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

PT

PL

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelrna de Oliveira

Carlos Nader
Murilo Zauith

Paulo Marinho
Suely Campos

Luciano Leitoa

Carlos Souza

Milton Monti

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Athos Avelino

Dr. Francisco Gonçalves

Kelly Moraes

Márcio Reinaldo Moreira

Valdenor Guedes

Zé Lima

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

PC do B
Severiano Alves

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PSB

PFL

PL

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior - vaga do PTB
Marinha Raupp - vaga do PPB
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PSDB

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Átila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PPB
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
César Bandeira - vaga do PPB
Clóvis Fecury
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho - vaga do PSC
Rogério Teófilo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilrnar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago· vaga do
PPB

Átila Lira
Vicente Arruda

Yeda Crusius

Edson Ezequiel

Nelson Proença

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Annando Monteiro
Gastão Vieira

Marcelo Teixeira

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PSB

PPS

PTB

PPB

PSDB

Reinaldo Betão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bernardo Ariston

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro

Delfim Netto
Narciso Mendes

Giacobo
Lupércio Ramos - vaga do PT

PDT

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Enio Tatico
João Lyra - vaga do PMDB
Mucio Sá

Rubens Otoni
Virgilio Guimarães
lico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX 318-2148

COMISsAo DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISsAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Titulares Suplentes

PT

Enio Bacci
PMN

1 vaga
Sem Partido

1 vaga

PT
Antônio Carlos Bifti

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Colombo

Alice Portugal

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Renato Cozzolino

Deley - vaga do PC do B



Suplentes

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

2 vagas

Marcos Abraão
Mussa Demes

2 vagas

Eduardo Cunha
Ibrahim Abi-ackel

Alexandre Santos
Jovair Arantes
Rommel Feijó

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Virgílio Guimarães

PFL

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini

André Luiz
Anibal Gomes
Hermes Parcianello
Wladimir Costa

Herculano Anghinetti
Simão Sessim

José Carlos Aleluia
Machado
Marcondes Gadelha
1 vaga

Manoel Salviano
2 vagas

PT

Presidente: Simão Sessim (PPB)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares

Adão Pretto
Bassuma

Jorge Boeira
José Mentor

Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago

Reginaldo Lopes

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Luciano Castro

Machado - vaga do PSB
Paulo Bauer

Rodrigo Maia
Vic Pires Franco· vaga do PL

PMDB

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bemardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PPB
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PPB
Onyx Lorenzoni - vaga do PTB
Paudemey Avelino
Roberto Brant

PSDB

Armando Monteiro
Cezar Schirmer

Gonzaga Mota - vaga do PSB

João Correia - vaga do PT
Max Rosenmann
Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
Feu Rosa

Inaldo Leitão

Elaine Costa
João Magalhães

Neucimar Fraga
Wellington Roberto

PL

PSB

José Militão
Romeu Queiroz

Jaime Martins
João Leão

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PTB

Delfim Netto

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Almerinda de Carvalho

Agnaldo Muniz

1 vaga

PPS

PDT

PMN

Nelson Bornier

Francisco Garcia

Manato

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISsAo DE LEGISLAçAO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Lucia (PMDB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Carlos Willian
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS
Colbert Martins

Enio Tatico
José Carlos Elias

1 vaga

Reinaldo Betão
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo

1 vaga

PT

1 vaga

PDT
Manato

PC do B
Promotor Afonso Gil

PRONA

Moisés Lipnik

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
José Mentor
Leonardo Monteiro
Maurício Rands

Antonio Nogueira
Jorge Bittar

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISsAo DE FISCALlZAÇAo FINANCEIRA E CONTROLE

Professor lrapuan Teixeira
PV

Jovino Cãndido

Vanderlei Assis

Marcelo Ortiz
Costa Ferreira
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Maria Lucia - vaga do PPS
1 vaga

PFL

PMDB

PSDB

4 vagas

Silas Brasileiro
2 vagas

--------------------------_._. .__._.•...•..



Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Feu Rosa

PPB

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

Nelson Marquezelli

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

PTB
2 vagas

PL
Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PSB

2 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
Paulo Rattes
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

PPS

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Miguel Arraes

Miriam Reid

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PPB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Cláudio Magrão

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. RosJnha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigrnaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Vilmar Rocha

André Luiz
Gonzaga Mota

João Correia

Michel Temer

Pedro Novais

Vieira Reis

André de Paula
Aroldo Cedraz
Eduardo Paes

João Batista

João Carlos Bacelar

Aloysio Nunes Ferreira
Dr. Helena

Itamar Serpa
Luiz Carlos Hauly

Roberto Magalhães

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Garcia

Renildo Calheiros
PC do B

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
Feu Rosa - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli - vaga do PT
Zulaiê Cobra

PPB

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Tadeu Filippelli
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PT

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Edna Macedo

Pastor Francisco Olimpio

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Lobbe Neto
Manoel Salviano

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PPB ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leonardo Vilela

Romel Anizio - vaga do PMDB

PTB

João Mendes de Jesus
PDT

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

PMDB

PFL

PT
Bassuma
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Fernando Diniz
Marcello Siqueira
(Deputado do PPB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina - vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a

PPB
João Pizzolatti - vaga do PMDB
José Janene
Júlio Redecker - vaga do PSB
Nelson Meurer

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Osmãnio Pereira - vaga do PDT
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Salvador Zimbaldi



Augusto Nardes - vaga do PFL
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB

Celso Russornanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PPB
Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
Narciso Mendes

PTB

Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PPB
Pastor Pedro Ribeiro
Zequinha Marinho

PL
Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do PMDB

PSB
Miguel Arraes
Paulo Baltazar

PPS

José Carlos Martinez
Nelson Trad

Pastor Frankembergen

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PSB
Cabo Júlio
Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Gilberto Nascimento
Takayama

Colbert Martins
João Hemnann Neto
(Deputado do PMN ocupa a
vaga)

PDT
Moisés Lipnik - vaga do PMDB
Neiva Moreira

Leônidas Cristino

Lupércio Ramos

Enio Bacci

PDT
Pompeo de Mattos

PC do B
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PRONA

Neiva Moreira

Perpétua Almeida

PC do B
Inácio Arruda Aldo Rebelo

Professor lrapuan Teixeira
PV

Elimar Máximo Damasceno

PRONA Marcelo Ortiz Edson Duarte

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOL~NCIA E NARCOTRAFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

PT

PFL

PMDB

Amon Bezerra

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Marcondes Gadelha

2 vagas

Dr. Rosinha
Dra. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB

Custódio Mattos

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Babá
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Benjamin Maranhão - vaga
do PL
Darcisio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Suely Campos
VIC Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILlA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Bassuma
Francisca Trindade

Odair
Paulo Rubem Santiago

Rubinelli
Selma Schons

Amauri Robledo Gasques

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa

PV

PMN
Jackson Barreto· vaga do PPS

Carlos Sampaio
João Campos

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Tadeu Filippelli

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Enéas

Leonardo Mattos



Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISsAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

PC do B
Jamil Murad

PRONA
Amauri Robledo Gasques - vaga

do PPB

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinetli

Narciso Mendes

Jonival Lucas Junior
Leandro Vilela

Tadeu Filippelli
Zé Gerardo

1 vaga

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó

Paulo Kobayashi
Vitlorio Medioli

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abraão
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto - vaga do PL

Júlio Delgado

1 vaga
PDT

PPS

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
PSB

Fernando William (Licenciado)
1 vaga

PPB

PSDB

PMDB

PT

PPB

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Carneiro
José Santana de Vasconcellos
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PL

Cláudio Magrão

Affonso Camargo
João Campos
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
2 vagas

Eliseu Padilha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PTB

Isaias Silvestre
1 vaga

Medeiros

Sandro Mabel

PC doB
Daniel Almeida - vaga do PPB Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Ricardo Rique

Luiz Antonio Fleury
Milton Cardias

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISsAo DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Ann Pontes

Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Alrnerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Benedito de Lira
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Milton Cardias

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

João Campos

Juiza Denise Frossard
Osmânio Pereira
Walter Feldman

Francisco Turra
Pedro Corrêa

Zonta
(Deputado do PRONA ocupa a

vaga)

PL

PT

PFL

PPS

PDT

PTB

PSB

PPB

PSDB

PMDB

Jandira Feghali

Dra. Clair
Paulo Rocha
Professor Luizinho
rarcisio Zirnrnermann
Vicentinho - vaga do PMDB

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Alceu Collares
Máflo Heringer

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a
vaga)
1 vaga

Adauto Pereira
Luciano Castro
Rodrigo Maia
1 vaga

Athos Avelino
Geraldo Resende

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Carlos Mota
Remi Trinta
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rornmel Feijó
Thelma de Oliveira
Wilson Santos



Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do PL
Romeu Queiroz

torico Ribeiro
Nilton Baiano

1 vaga

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Silas Câmara - vaga do PFL

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
Feu Rosa

João Campos
Osmânio Pereira

PPB
PL

Almir Moura
Chico da Princesa
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B

PPS
Leônidas Cristino

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PRONA

A1rneida de Jesus
Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Isaías Silvestre
Sandro Matos

Cezar Silvestri

Wagner Lago

1 vaga

Ibrahirn Abi-ackel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Félix Mendonça
Marcus Vicente - vaga do
PPB

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Antonio Joaquim
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles

Maurício Rabelo
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Amauri Robledo Gasques
PV

Professor Irapuan Teixeira
Alceu Collares

PDT
João Mendes de Jesus

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORARIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Deley

Enéas Vanderlei Assis

5 vagas

Alice Portugal

César Medeiros
Colombo

Francisca Trindade
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni

Joaquim Francisco
José Rocha

José Santana de Vasconcellos
Marcelo Guimarães Filho

Marcos Abraão
Roberto Pessoa

PMDB

PRONA

PC do B

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Carlos Melles
Gilberto Kassab
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

PT
Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado

Jandira Feghali

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLfTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Joaquim Francisco
Luiz Carreira

Paulo Marinho
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Adão Pretto
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do

PSB
Roberto Gouveia

PT

PFL

PMDB
Adelor Vieira
Alberto Fraga

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

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



Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170~A

Telefones: 318~8782/7059
FAX: 318~2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice~Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice~Presidente:

3° Vice~Presidente:

Relator: José Chaves (PMDB)
Titulares Suplentes

1 vaga
PSDB

Affonso Camargo Inaldo Leitão
Aloysio Nunes Ferreira Professora Raquel Teixeira
Bonifácio de Andrada Rafael Guerra
João Almeida Thelma de Oliveira
Roberto Magalhães Vicente Arruda

PPB
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano Valdenor Guedes

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
José Carlos Martinez Neuton Lima
Silas Câmara 1 vaga

PL
Bispo Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina Paulo Rattes

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170~A

Telefones: 318~7063/7059
FAX: 318~2140

COMISSÃO ESPECIA DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO As MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1o Vice~Presidente:

2° Vice~Presidente:

3° Vice~Presidente:

Relator Virgilio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Ronaldo Dimas 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PPB
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Ricardo Fiuza Pedro Corrêa
Roberto Balestra Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Kelly Moraes Pastor Pedro Ribeiro
Nelson Trad Philemon Rodrigues

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Raimundo Santos
Milton Monti 1 vaga

PSB
DI. Ribamar Alves Jefferson Campos
Isaías Silvestre Takayama

PPS
Júlio Delgado Cláudio Magrão

PDT
Pompeo de Mattos Luciano Leitoa

IIdeu Araujo

Jamil Murad

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Roberto Pessoa

Paulo Afonso
Pedro Chaves

3 vagas

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Telrna de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

PT

PFL

PMDB

PRONA

PC do B

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgillo Guimarães
Walter Pinheiro

Amlando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann

Eduardo Paes
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Professor Irapuan Teixeira

Daniel Almeida

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
Rogério Teófilo

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

PT

PFL

PMDB

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

João Batista
Joaquim Francisco
Luciano Castro
Paulo Marinho
Robson Turna
Vilrnar Rocha

José Chaves
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
1 vaga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Rommel Feijó

PSDB

5 vagas

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia

Carlos Sampaio

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Ricardo Fiuza

PSDB
Anivaldo Vale

Antonio Carlos Mendes Thame
Arnon Bezerra
Yeda Crusius

1 vaga
PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker



Romel Anizio Márcio Reinaldo Moreira
prB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos Zequinha Marinho

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque 2 vagas
Renato Casagrande

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

por
André Zacharow Moisés Lipnik

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX 318-2140

,--------_._--------------,."'_._."-." .. ,,.



CÁMARA DOS DEPUTADOS
CENTFW DF. DOCUMENTAÇAO E INFOHMAÇAO

COOF\oEêr\j(,çAO DE I)UI3LICAÇ()E~>

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

EXTlNÇAO DA SUDENE E DA SUDAM E A
CRIAÇÀO DA AOENE E DA ADA

R$ 3,30

CONSTITUIÇAO DA REPUBLlCA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (18. od.)

cONs'Í'i'fun;:/lo
1900

R$ 10,00

HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE FUNDAÇAO DE
GOIÀNIA. CAPITAL DE GOIÀS

R$ 2,20

ARFA DE PROTECAO AMBIENTAL DE
JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ

R$ 2,:.10

CODIGO CIVIL: LEI N. lOA06, DE 2002

R$10,OO

RELATÓRIO FINAL 2001 UMA PORTA ABERTA
PARA A CIDADANIA

R$ 1,10

I. ocals di' V\'I "j;l. Mídia I.I'Ir;.1I 1;1 Fd. F'f1llclpal co Anexo IV ri;) I ;;1111,)1'1 do,; [)eputados I. delone,.': (I) 1) 31l1b4 (;' /' I
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SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 456 PÁGINAS


