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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 359, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural de Gu
arapari para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Guarapari,
Estado do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sin°, de 1° de junho de 2001, que outorga con

cessão à Fundação Educativa e Cultural de Guarapari para executar, por quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Guarapa
ri, Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte :

DECRETO LEGISLATIVO N° 360, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultu
ral e Social - Cidade a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de General
Salgado, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 522, de 29 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social - Cidade a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de General Salgado, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 361, DE 2003

Julho de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária, Cultural e Beneficente
"Bacia Do Rio Paraguai' a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nioa
que, Estado de Mato Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 102, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária, Cultural e Beneficente "Bacia do Rio Paraguai" a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 362, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio São Roque Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do
Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 17 de julho de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio São Roque Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Faxinal do Soturno, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 363, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Educativa Alvora
da Fm a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Alvorada do Sul,
Estado de Mato Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 329, de 5 de julho de 2000, que autoriza a Asso

ciação Comunitária Rádio Educativa Alvorada FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,

._----------------------_._-_._----_._..
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Alvorada do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 364, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação das Mães Igarapegrandenses a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 396, de 27 de julho de 2001 , que autoriza a

Associação das Mães Igarapegrandenses a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Igarapé Grande, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 365, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da a
executar Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Tarauacá, Estado do Acre.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 670, de 25 de outubro de 2000, que autori

za o Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão' sonora em onda média na cidade
de Tarauacá, Estado do Acre.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 3f:il I, DE 2003

35550 Quinta-feira 31

Aprova o ato que autoriza a Assocklc :ão Progressista de Radiodifusão Comu
nitária Sonora de Igarapé do Meio a executar servk;o de radiodifusão comunitária na cidade
de Igarapé do Meio, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 720, de 26 de novembro de 2001, que auto

riza a Associação Progressista de Radiodifusão Comunitária Son'Ha de Igarapé do Meio a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radioclil Jsão comunitária na cidade de Igarapé do
Meio, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 1.13 sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Pal,1I10 Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, !l aulo Paiiu, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, illciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 3f:i:', DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associil\,ão Comunitária Favo de Mel - Ascomfav
a executar serviço de radiodifusão comunitária na c:idade de Fátima do Sul, Estado de Mato
Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 725, de 26 de novembro de 2001, que auto

riza a Associação Comunitária Favo de Mel - ASCOMFAV a exec L1tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de F,:itima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data c:I3 sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paul,;) Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, IJaulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, illciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 3fi E, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessij,: à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais.

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

concessão à Rádio e Televisão Libertas Ltda. para explorar, por dEZ anos, sem direito de exclusividade, servi-
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ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 369, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Radio Fm S. L. Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ivinhema, Estado de Mato
Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 362, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio FM S. L. Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 370, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Alan Kardec de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 444, de 7 de agosto de 2001, que outorga

permissão ao Sistema Alan Kardec de Radiodifusão Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Santa Leopoldina, Estado do
Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 371, DE 2003

Julho de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Promocional da Paróquia de Itirapi
na - Appi a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itirapina, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 415, de 7 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Promocional da Paróquia de Itirapina - APPI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itirapina, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 372, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Bem Viver a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do
Amazonas.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 458, de 22 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Comunitária Bem Viver a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio do Içá, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 373, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Tv do Amazonas Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 720, de 4 de dezembro de 2000, que reno

va por dez anos, a partir de 7 de fevereiro de 1994, a permissão da Rádio TV do Amazonas Ltda., outorgada

-----------------------_._ .
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originalmente à Rádio TV do Amazonas S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 374, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural de Ilha Com
prida a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Comprida, Estado de
São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 681, de 14 de novembro de 2001, que auto

riza a Associação Beneficente e Cultural de Ilha Comprida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Comprida, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 375, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Fundação Antonino Silveira Reis a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 666, de 14 de novembro de 2001, que auto

riza a Fundação Antonino Silveira Reis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 3Tü, DE 2003

35554 Quinta-feira 31

Aprova o ato que autoriza a Associ~l'i ão Comunitária de Comunicação de Alto
Rio Doce a executar serviço de radiodifusão comulrhtária na cidade de Alto Rio Doce, Estado
de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 756, de 6 de dezembro de 2001, que autori

za a Associação Comunitária de Comunicação de Alto Rio Doce él ,~xecutar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade je Alto Rio Doce, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data d ~ sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, P3ulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, i lciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 3'j'~', DE 2003

Aprova o ato que outorga permissã.:) ao Sistema Maia de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em o 11da média na cidade de Itapagipe, Estado
de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 277, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão ao Sistema Maia de Comunicação Ltda. para explorar por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Itapa.; ipe, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data d 9 sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, il1ciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 3i':E, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces::iiío da Tv Pampa Zona Sulltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagen:> na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto ::.110, de 13 de junho de 2001, que renova por

quinze anos, a partir de 09 de julho de 2001, a concessão da TV Pó.! npa Zona Sul Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidél:J e de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 379, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária Amigos de Se
veriano de Almeida (Accasa) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Severiano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 313, de 25 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Cultural Comunitária Amigos de Severiano de Almeida (ACCASA) a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Severiano de Almeida,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 380, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Monte Alegre 
Um Bem Da Comunidade 88,1 Mhz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Alegre, Estado do Rio Grande do Norte.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 557, de 13 de setembro de 2001, que auto

riza a Associação Rádio Comunitária Monte Alegre - Um Bem da Comunidade 88,1 Mhz a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Alegre,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 381, DE 2003

Julho de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Assu/Rn a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Assu, Estado
do Rio Grande do Norte.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 595, de 24 de outubro de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de AssulRN a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Assu, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003, - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice··Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 382, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Ministro Sérgio Motta de Comunica
ção, Cultura e Ação Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Garuva, Estado de Santa Catarina.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 77, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Ministro Sérgio Motta de Comunicação, Cultura e Ação Comunitária a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Garuva, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 383, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Folclórica de
Marcelândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marcelândia, Esta
do de Mato Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 636, de 5 de outubro de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária Cultural e Folclórica de Marcelândia a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marcelândia, Estado de Mato Grosso.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 384, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Entrefolhense de Radio
difusão executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Entre Folhas, Estado de
Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 686, de 14 de novembro de 2001, que

autoriza a Associação Comunitária Entrefolhense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Entre Folhas, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 385, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Da Rádio Comunitária De Iracema 
Rr. a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado de Roraima.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 820, de 21 de dezembro de 2001, que auto

riza a Associação da Rádio Comunitária de Iracema - RR. a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iracema, Estado de Roraima.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 3~11:, DE 2003

35558 Quinta-feira 31

Aprova o ato que outorga concessã':l à rádio nordeste Itda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidêl (Ie de Picos, Estado do Piauí.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto:,mo, de 3 de abril de 2002, que outorga con

cessão à Rádio Nordeste Ltda. para explorar, por dez anos, sem 11 reito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Picos, Estado do Piauí.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 11 3 sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, IJaulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, i lciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 31:1:', DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associaçii o Comunitária de Radiodifusão e Jornalis
mo de Santana de Cataguases para o Desenvolviml:! 1tO Artístico e Cultural a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana dEi l :ataguases, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 283, de 16 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária de Radiodifusão e Jornalismo de Santu la de Cataguases para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santana de Cataguases, Estado de Minn> Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 119 sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, IJaulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, i,1ciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 31:.11, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Assocêlção Comunitária Católica de Radiodifu
são Belavistense a executar serviço de radiodifu~iÊo comunitária na cidade de Alagoinhas,
Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 11 o 88, de 29 de fevereiro de 2002, que autori

za a Associação Comunitária Católica de Radiodifusão Belavisten~;e a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 389, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novo Amanhecer 
A.C.N.A. a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brotas de Macaúbas,
Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 115, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária Novo Amanhecer - A.C.NA a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brotas de Macaúbas, Estado da Bahia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 390, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Universidade de Passo Fun
do para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pal
meira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 588, de 10 de outubro de 2001, que outor

ga permissão à Fundação Universidade de Passo Fundo para executar, por dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Palmeira das Missões, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 391, DE 2003

Julho de 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Geral dos Trabalhadores de Cocalzi
nho de Goiás - Agetaco a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cocal
zinho de Goiás, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 199, de 18 de abril de 2001, que autoriza a

Associação Geral dos Trabalhadores de Cocalzinho de Goiás - AGETACO a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cocalzinho de Goiás, Estado
de Goiás.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 392, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Centro Comunitário Santa Maria de Guaxenduba
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Icatu, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 147, de 19 de fevereiro de 2002, que autori

za o Centro Comunitário Santa Maria de Guaxenduba a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Icatu, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se

nado Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N° 393, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artistico de Maximiliano De Almeida a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Maximiliano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 558, de 13 de setembro de 2001 , que auto

riza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Maximiliano de Almeida a executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maxi
miliano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Sena

do Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 394, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Karababá de Cultura a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Carauari, Estado do Amazonas.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 287, de 16 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Karababá de Cultura a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Carauari, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 395, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Senti
nela Panpeana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco
de Assis, Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 73, de 29 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação de Comunicação Comunitária Sentinela Panpeana a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Assis, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO N° 3~Nj, DE 2003

35562 Quinta-feira 31

Aprova o ato que autoriza a Associ~ll; ão Comunitária Lídia Almeida a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de f.'!llta Roma, Estado do Maranhão.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 161, de 19 de fevereiro de 2002, que autori

za a Associação Comunitária Lídia Almeida a executar, pelo praz) de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mata Roma, Esll jo do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data dl sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Pauln Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, j1ciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 3!1 i , DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Serviço tle Radiodifusão Comunitária do Barreiro
Mundial FM (SRCB Mundial FM) a executar serviçoce radiodifusão comunitária na cidade de
Alagoinhas, Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 178, de 19 de fevereiro de 2002, que autori

za o Serviço de Radiodifusão Comunitária do Barreiro Mundial FM (SRCB Mundial FM) a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãc comunitária na cidade de Alagoinhas, Esta
do da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data d'l sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Pauln Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, IJaulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, ii1ciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 3!IE:, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associaçijlo de Mídia Comunitária Cidade das Brisas a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidacle de Votuporanga, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n" 599, de 24 de outubro de 2001, que autori

za a Associação de Mídia Comunitária Cidade das Brisas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vouporanga, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data d'l sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paul,o Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVON° 399, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do Memorial do
Conselheiro Pedro Batista a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de San
ta Brígida, Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 799, de 14 de dezembro de 2001 , que autoriza

a Associação dos Amigos do Memorial do Conselheiro Pedro Batista a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
~o de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Brígida, Estado da Bahia.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal,no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 400, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Nova Açao de Castilho a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 283, de 16 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária Nova Ação de Castilho a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe

deral, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 401 , DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Tocantins a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tocantins, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 41, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária Cultural de Tocantins, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
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dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tocantins, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe

deral, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 402, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Alpinopolense de
Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alpinópolis, Esta
do de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 210, de 25 de fevereiro de 2002, que autori

za a Associação Comunitária Alpinopolense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de julho 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe

deral, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 403, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à Sistema Lageado de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 28 de agosto de 2001, que outorga

concessão à Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,

no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte
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Aprova o ato que outorga concessão à Rádio CV AM Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade do Gama, Distrito Federal.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n° de 16 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à Rádio CV AM Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade do Gama, Distrito Federal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de Julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal,do Senado Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente, do Sena
do Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 405, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre João Sticker para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jucás, Estado
do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 775, de 15 de maio de 2002, que outorga

permissão à Fundação Padre João Sticker para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Jucás,
Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de Julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Se
nado Federal, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promul
go o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 406, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Paraíso de Camocim Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aracati, Esta
do do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 280, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio Paraíso de Camocim Ltda., para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aracati, Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 Julho de 2003. - Senador Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado

Federal, no exercício da Presidência.
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/07/2003 .

IV - Breves Comunicações

JAIR BOLSONARO (PTB, RJ) - Contrarie
dade à proposta de reforma previdenciária. Risco
de desestruturação do serviço público, em espe-
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cial do Poder Judiciário. Efeitos nocivos da pro
posta reformista a servidores de menor renda.
Possibilidade de correção de distorções e elimi
nação de privilégios com base na Constituição
Federal, sem necessidade de reforma do siste
ma. Contestação a declarações do Ministro Mar
co Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal,
sugestivas da inclusão das carreiras militares na
reforma previdenciária. 35620
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da concentração do debate da reforma previden
ciária em torno do subteto da Magistratura, em
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sociedade brasileira. Apoio à instauração da CPI
do Poder Judiciário. 35620

MAURO PASSOS (PT, SC) - Tentativa da
revista Época de associação do PT à desestabili
zação social e à deterioração do quadro de segu
rança pública no País, exemplificadas pelo assas
sinato de fotógrafo durante ocupação de terreno
urbano por grupo de sem-teto no Município de
São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo..... 35621

EDISON ANDRINO (PMDB, SC) - Solicita
ção ao IBAMA e à Secretaria Especial de Aqüi
cultura e Pesca de regularização da piscicultura e
da maricultura no Estado de Santa Catarina......... 35622

ANN PONTES (PMDB, PA) - Recriação da
Superintendência de Desenvolvimento da Ama
zônia. Conclusão das eclusas da Hidrelétrica de
Tucuruí. Manifestação de pesar pelo falecimento
da Deputada Francisca Trindade....... 35623

DR. ROSINHA (PT, PR) - Considerações
acerca da reforma previdenciária. 35624

LUIZ COUTO (PT, PB) - Escalada da vio-
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deral....................................................................... 35625
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Presidente da República e pelo Ministro do Tra
balho e Emprego, Jaques Wagner. Retirada da
pauta da Câmara dos Deputados do Projeto de
Lei n° 4.302, de 1998, sobre celebração de con-
trato temporário de trabalho. 35626
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ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
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ao Ministério das Cidades pela organização de
seminário sobre regularização fundiária. Apoio às
ocupações urbanas no País. Apelo ao Poder Le
gislativo para apreciação de projeto de lei sobre
criação do Fundo Nacional de Habitação. Espe
rança de implantação de política habitacional
pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. .. 35628

ZÉ GERALDO (PT, PA) - Congratulação às
Superintendências do INCRA e do IBAMA no
Estado do Pará pela discussão de alternativas
para regularização da exploração econômica de
recursos naturais na região amazônica. .......... ...... 35629

GILMAR MACHADO (PT, MG) - Contrata
ção de adolescentes e jovens pelo Grupo Algar,
do Município de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, para desempenho de funções em empre
endimento na área de telecomunicações por
meio do Programa Primeiro Emprego. Participa
ção do Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques
Wagner, na solenidade de abertura das vagas
pelo Grupo............................................................. 35630

NICE LOBÃO (PFL, MA) - Deterioração do
quadro socioeconômico brasileiro provocada pela
política econômica do Governo Federal. Crise or
çamentária dos Municípios brasileiros, em espe
cial dos maranhenses, decorrente da queda de
arrecadação e da redução da receita constitucio-
nal do Fundo de Participação dos Municípios....... 35630

VICENTE CASCIONE (PTB, SP) - Incon
sistência de críticas da Deputada Zulaiê Cobra
ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
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L1NCOLN PORTELA (PL, MG) - Imperti
nência da responsabilização do funcionalismo
público pelo déficit da Previdência Social. Neces
sidade de combate à malversação de recursos e
à sonegação para o equilíbrio fiscal e atuarial do
sistema previdenciário. 35632

MIRIAM REID (PSS, RJ) - Transcurso do
1900 aniversário da emancipação político-admi
nistrativa do Município de Macaé, Estado do Rio
de Janeiro. Inadmissibilidade da manutenção do
recolhimento do ICMS sobre petróleo e energia
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ria. Imperiosidade da destinação dos recursos da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econô
mico para manutenção da malha rodoviária naci
onal. Urgente necessidade de alocação de recur
sos orçamentários para recuperação de trecho

________._.....""il"'"_~.,... ,,.,~"''''"''_. ,.,.,.,.•. *,.",.,~,"~, .......,.....--~_ .._----,,"..~ .._"' ..



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35569

da BR-101 entre os Municípios fluminenses de
Rio Bonito e Campos............................................. 35632
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ção dos recursos naturais revelada na produção
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realização de sessão solene em homenagem
aos cantores Sandy e Junior. 35638

CASARA (PSDB, RO) - Divulgação, no
Estado de Rondônia, das ações da Comissão
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póstuma à Deputada Francisca Trindade. 35640

JOÃO LEÃO (PL, BA) - Solicitação à ban
cada federal paulista na Casa de apoio à criação
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MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) - Libe
ração de recursos pelo Ministério dos Transpor
tes para as obras de duplicação da BR-116, tre-
cho Fortaleza-Pacajus, no Estado do Ceará....... 35641

MAURíCIO RANDS (PT, PE) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento da Deputada Fran
cisco Trindade. Abertura da Conferência Estadual
do Fórum nacional do Trabalho, no Estado de
Pernambuco... 35641

FRANCISCO DORNELLES (PP, RJ) 
Importância das pequenas e microempresas
para a economia nacional. Iniciativas do Legislati-
vo em apoio ao setor. 35642

JOÃO HERRMANN NETO (PPS, SP) - De
fesa de autorização de porte de arma para os in
tegrantes das guardas municipais em localidades
com menos de 250 mil habitantes.... 35643

PRESIDENTE. (Inocêncio Oliveira) - Pro
posta às Lideranças partidárias para votação na
presente sessão tão-somente do Projeto de Lei
n° 5.460-C, de 2001, referente ao Estatuto da
Criança e do Adolescente. 35643

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela
ordem) - Apoio à proposta apresentada pela
Presidência. 35643
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JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela FONTM,I/\ (PT, RS), MORONI TORGAN (PFL,
ordem) - Apoio à proposta apresentada pela CE), CAHLOS SAMPAIO (PSDB, SP)................... 35658
Presidência, incluída à votação do requerimento U~iI)U da palavra o Sr. Deputado ANTONIO
de urgência do projeto relativo ao Seguro Rural. .. 35643 CARLO~:, 31SCAIA (PT, RJ), Relator da matéria... 35660

MAURíCIO RANDS (PT, PE - Pela ordem) USI)J da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
- Apoio da bancada federal petista à sugestão do do CARI..OS SAMPAIO (PSDB, SP). 35660
Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia. ....... 35644 pr LSIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Vota-

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP - Pela ção da :: ubemenda Substitutiva oferecida pelo
ordem) - Apoio à votação do requerimento de ur- Relator 0:1,1 Comissão de Constituição e Justiça e
gência do projeto sobre o Seguro Rural. 35644 de Redó.~ io. 35660

WALDEMIR MOKA (PMDB, MS - Pela or- USi3ram da palavra para orientação das
dem) - Apoio à votação na presente sessão do respecti\" s bancadas os Srs. Deputados
requerimento de urgência do projeto sobre o Se- CARLO~: MOTA (PL, MG), SANDRA ROSADO
guro Rural........... 35644 (PMDB, IlN), PASTOR REINALDO (PTB, RS),

LUIS CARLOS HEINlE (PP, RS - Pela or- SEVERli\ \10 ALVES (PDT, BA). 35662
dem) - Apoio à votação na presente sessão do PFTSIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apro-
requerimento de urgência do projeto sobre o Se- vação di: 3ubemenda. 35662
guro Rural. 35644 De,: laração de prejudicialidade das demais

V - Ordem do Dia proposiçl)'~s. 35662

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação VC>I'lção e aprovação da redação final. 35662
e aprovação de requerimento de urgência para Enl; 3.minhamento da matéria ao Senado
apreciação do Projeto de Lei n° 7.214, de 2002, do Federal.. 35664
Poder Executivo, que dispõe sobre a subvenção U d I I ord m S Deputa

_ . _ . ~;l) J a pa avra pe a e o r. -
economlca ao premio do Seguro Rural. 35648 do MORI:NI TORGAN (PFL, CE).......................... 35664

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- VI- Encerramento
ção, em turno único, do Projeto de Lei n° 2 ... ATA DA 268 SESSÃO DA CÃMARA
5.460~C~ de 2001, que altera os arts. 240 e 241 DOS DEI' JTADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA
da Lei n 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e EXTRAOF DINÃRIA, DA 5~ LEGISLATURA, EM 30
do Adolescente. 35648 DE JULHI DE 2003.

Usou da pala~ra para pr~ferir_ pa,recer ~s IV- Pequeno Expediente
emendas de Plenarlo, em substltUlçao a Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, o J,Il,IIIIL MURAD (PCdoB, SP) - Congratula-
Sr. Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT, ções à ~II za Solange Salgado da Silva, ~? Depu-
RJ) concluindo por Subemenda Substitutiva........ 35649 tado LUli Eduardo Greenhalgh, aos familiares de

, ex-militan es políticos por vitória alcançada na
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- luta pelél luebra do sigilo de informações milita-

tados MORONI TORGAN (PFL, CE), ANTONIO res sobn, 3. Guerrilha do Araguaia. Saudação aos
CARLOS PANNUNllO (PSDB, SP), LUIZA defenso ": s dos direitos humanos, especialmente
ERUNDINA (PSB, SP), HENRIQUE FONTANA (PT, aos mili'antes do PCdoB Depoimento prestado
RS), CARLOS SAMPAIO (PSDB, SP), ENEAS na Corro :são de Direitos' Humanos da Câmara
(PRONA, SP), FERNANDO GABEIRA (PT, RJ), dos Deputados pelo ex-Presidente de Honra do
ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB, SP)...... ........ 35653 Partido c: )munista do Brasil, João Amazonas, a

Usou da palavra o Sr. Deputado ANTO~IO respeitoJ3 Guerrilha do Araguaia......................... 35673
CARLO~ BI~CAIA (PT, RJ), Relator da matena, JOi,o ALFREDO (PT, CE) _ Solicitação ao
para retrflcaçao do parecer. 35657 Governé.:Jor do Estado do Ceará, Lúcio Alcânta-

.Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- ra, de adoção de providências para retomada do
tados FERNANDO GABEIRA (PT, RJ), MARIA DO curso dI, formação de professores ministrado
ROSÁRIO (PT, RS), FERNANDO GABEIRA (PT, pela Uni',msidade Estadual do Ceará. Esperança
RJ), ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB, SP). ..... 35657 de altem;ão de pontos fundamentais constantes

Usou da palavra o Sr. Deputado ANTONIO na prop[):;ta de reforma da Previdência Social.
CARLOS BISCAIA (PT, RJ), Relator da matéria... 35658 Anúncio :e reunião da bancada petista na Casa

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu- c?m re~1 é sentantes dos servid~r.e~ públicos para
tados PASTOR FRANCISCO OlíMPIO (PSB, PE), dlSCUSSCiI) da reforma prevldenclarla. 35674
SILAS CÂMARA (PTB, AM), COLBERT MARTINS AF FONSO CAMARGO (PSDB, PR) - 00-
(PPS, BA), lONTA (PP, SC), HENRIQUE cumentc Carta dos Campos Gerais, do Sindicato
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Rural do Município de Ponta Grossa, Estado do
Paraná, sobre necessidade de responsabilização
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra pela promoção de invasões indiscriminadas
de propriedades rurais. Preocupação do orador
com o desrespeito ao direito de propriedade e às
ordens judiciais de reintegração de posse. Impe
rativo da rigorosa observância às leis, às deci
sões judiciais e ao Estado Democrático de Direi-
to para efetivação da reforma agrária no País....... 35675

NILTON BAIANO (PP, ES) - Apoio ao
anunciado auxílio do Governo Federal às monta-
doras de veículos com a redução de impostos
sobre o preço dos veículos novos e corte dos ju-
ros nos financiamentos ao consumidor. Conve-
niência da extensão dos benefícios para o produ-
tor rural, com a redução de IPI na compra de
equipamentos agrícolas......................................... 35676

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB, AM) 
Manifestação de pesar pelo falecimento da Depu
tada Francisca Trindade. Relato de atividades da
CPI destinada à investigação das denúncias de
falsificação de produtos industrializados. Aumen
to do desemprego, do contrabando, da sonega
ção fiscal e dos riscos à saúde pública com a
prática da pirataria no País. .. 35676

MAURO BENEVIDES (PMDB, CE) - Com
promisso do Vice-Presidente da República, José
Alencar, com a efetivação do projeto de transpo
sição das águas do Rio São Francisco, em bene
fício dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambu-
co e Rio Grande do Norte........ 35677

CARLOS NADER (PFL, RJ) - Timidez do
Governo Federal diante da radicalização dos lí
deres dos movimentos sociais, em especial o
MST. Imperativo da defesa da legalidade no País. 35678

BENJAMIN MARANHÂO (PMDB, PB) 
Indignação com a forma de execução de convê
nio do Governo Federal com o Estado da Paraíba
para fornecimento de água a Municípios em esta
do de calamidade pública devido à estiagem,
sem a fiscalização de Prefeitos e comissões mu-
nicipais. Repúdio à chamada indústria da seca.... 35678

ZÉ LIMA (PP, PA) - Inconformismo com a
manutenção de valores elevados nos caixas dos
bancos responsáveis pela administração dos
Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste, em prejuízo de obras e projetos
de interesse das comunidades. Relançamento e
reestruturação da Superintendência de Desen
volvimento do Nordeste e da Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia, extintas na
Administração Fernando Henrique Cardoso. ........ 35679

ATHOS AVELlNO (PPS, MG) - Júbilo pela
recriação, pelo Governo Federal, da Superinten-

dência de Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE....... 35680

GONZAGA PATRIOTA (PSB, PE) - Associ
ação às manifestações de pesar pelo falecimento
da Deputada Francisca Trindade. Escalada da vi
olência, em especial contra mulheres, na Região
Metropolitana do Recife, Estado de Pernambuco.
Solução dos problemas do desemprego, da falta
de moradia, educação e lazer, para todos os seg
mentos da população, como condição sine qua
para a diminuição do atual quadro de criminalida-
de no País................ 35681

FERNANDO GABEIRA (PT, RJ - Pela or
dem) - Natureza retrógrada e conservadora da de
cisão governamental de subordinação da Secreta
ria Nacional Antidrogas ao Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República.... 35682

LUIZ BASSUMA (PT, BA. Discurso retirado
pelo orador para revisão.) - Realização de novo
sorteio de municípios a serem fiscalizados pelas
forças-tarefas da Corregedoria-Geral da União.
Problemática da corrupção no Estado da Bahia.
Filiação ao Partido dos Trabalhadores da Verea
dora Zete, a mais votada do Município de Simões
Filho, no Estado. 35683

DR. ROSINHA (PT, PR) - Implantação,
pelo Governo Federal, de política pública para a
área de medicamentos. Importância estratégica
da visão do medicamento como insumo básico
para a vida da população. .. 35683

SIMÃO SESSIM (PP, RJ) - Determinação
do Governo Federal no sentido da redução em
até 30% dos preços de aproximadamente 560
medicamentos. Inauguração da farmácia popular
Vital Brasil pela Governadora Rosinha Matheus,
do Estado do Rio de Janeiro, oferecendo medica
mentos ao preço de R$1,00 para moradores de
Niterói com mais de 60 anos. 35683

MURILO ZAUITH (PFL, MS) - Críticas à
política econômica do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. 35684

PAULO FEIJÓ (PSDB, RJ) - Repúdio à
manutenção, no parecer do Relator da Comissão
Especial da Reforma Tributária, da cobrança no
destino, e não na origem, do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias e Serviços - ICMS - in
cidente sobre a produção de petróleo e de ener
gia elétrica. Defesa de instalação, no Estado do
Rio de Janeiro, da nova refinaria da Petróleo Bra-
sileiro SA - PETROBRAS.................. 35685

ÁTILA LINS (PPS, AM) - Apelo ao Gover-
no Federal em favor de prorrogação do prazo de
adesão de pessoas físicas e jurídicas ao novo
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS........... 35686
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PEDRO IRUJO (PFL, BA) - Considerações
acerca do elevado índice de desemprego no
País........................................................................ 35686

LUIZ BITTENCOURT (PMDB, GO) - Preo
cupação com as conseqüências da fusão entre
as empresas aéreas TAM e VARIG. 35687

LUCIANO ZICA (PT, SP) - Ações da Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada à in
vestigação de denúncias de adulteração de com
bustíveis e sonegação fiscal. Despropósito da
ação do Poder Judiciário para impedimento do
papel de fiscalização das Comissões Parlamen
tares de Inquérito. Necessidade da alteração do
texto constitucional com vistas à convocação de
juízes para depoimentos em CPls. .. 35687

CORIOLANO SALES (PFL, BA) - Queda
dos investimentos estrangeiros no Brasil. 35688

FRANCISCO APPIO (PP, RS) - Presença
do Presidente da Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado do Rio Grande
do Sul, Paulo Caleffi, no plenário da Casa. Reali
zação do Congresso Brasileiro do Transporte Ro
doviário de Cargas em Fortaleza, Estado do Ce
ará. Relevância da atuação do Serviço Social do
Transporte e do Serviço Nacional de Aprendiza
gem do Transporte no atendimento social e na
formação de caminhoneiros. Conveniência da ex
pansão dos serviços do sistema na região da
Serra Gaúcha. 35689

JACKSON BARRETO (PTB, SE) - Recria-
ção, pelo Governo Federal, da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 35689

GUSTAVO FRUET (PMDB, PR - Pela or-
dem) - Apoio à criação de agência de desenvol-
vimento para a Região Sul. 35690

MUSSA DEMES (PFL, PI) - Manifestação
de pesar pelo falecimento da Deputada Francisca
Trindade. 35691

COSTA FERREIRA (PFL, MA) - Necessi
dade de união de esforços em torno da implanta
ção de políticas em benefício do menor abando-
nado............................... 35691

SANDRO MATOS (PSB, RJ) - Escalada do
desemprego no País, exemplificada pela acirrada
disputa por vagas em empresa prestadora de
serviços de limpeza urbana na cidade do Rio de
Janeiro. Êxito do empenho do orador na instala
ção de indústria de cosméticos no Município de
São João de Meriti e na implantação de campus
universitário na Baixada Fluminense. Desenvolvi
mento de projeto de revitalização do Pólo Indus-
trial Têxtil de Vilar dos Telles. 35692

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA, SP) - Sensibilidade do orador com a
situação de penúria de esmoleiros e sem-teto pe-

rambulando pelas ruas e sob os viadutos de São
Paulo, Estado de São Paulo. Ausência de resulta-
dos do Projeto Fome Zero, do Governo Federal... 35693

CARLOS SOUZA (PL, AM) - Contestação
a críticas da revista ISTOÉ ao projeto de lei, de
autoria do orador, sobre a fluoretação da água
em sistemas de abastecimento no País. 35694

HELENO SILVA (PL, SE) - Crise do setor
de segurança pública do Estado de Sergipe, de
sencadeada pela fuga de detento perigoso de
delegacia de polícia. Necessidade de resgate,
pelo Governador João Alves Filho, da credibilida-
de do setor............................................................. 35695

MARCELlNO FRAGA (PMDB, ES) - Con
veniência da instalação, pela PETROBRAS, de
refinaria de petróleo no Estado do Espírito Santo,
em razão da descoberta de vastas reservas de
petróleo no litoral sul capixaba. 35695

GERALDO RESENDE (PPS, MS) - Des
cumprimento, pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, de disposições
estatutárias sobre pagamento de complementa
ção de aposentadorias. Apoio à criação de CPI
para investigação de denúncia publicada pela re
vista Isto É Dinheiro acerca de irregularidades
na privatização da Companhia Rio-Grandense de
Telecomunicações. Inadmissibilidade de apoio fi
nanceiro do Governo Federal a empresas distri
buidoras de energia elétrica com recursos de fun-
dos de pensão de empresas estatais. 35696

DR. HELENO (PSDB, RJ) - Reconhecimen
to do Curso de Medicina da Universidade do Gran
de Rio - UNIGRANRIO, sediada no Município de
Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. .......... 35697

MENDONÇA PRADO (PFL, SE) - Contes
tação do pronunciamento do Deputado Heleno
Silva acerca das ações do Governo do Estado de
Sergipe na área de segurança pública.................. 35698

MANINHA (PT, DF) - Escalada da violên
cia no Distrito Federal, com menção a assassina
tos ocorridos na cidade-satélite de Planaltina.
Perspectiva de assunção do Governo Distrital
pelo PT, pendente de decisão do Tribunal Superi
or Eleitoral em processo de cassação do manda-
to do Governador Joaquim Roriz...... 35698

IVAN VALENTE (PT, SP) - Reação dos
meios de comunicação de massa, particularmen
te da Rede Globo de Televisão, contra ações do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto....... 35698

ADELOR VIEIRA (PMDB, SC) - Início das
atividades da siderúrgica Vega do Sul, no Municí
pio de São Francisco do Sul, Estado de Santa
Catarina. Compromisso de responsabilidade so-
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cial assumido pela empresa. Perspectiva de re-
versão da escalada do desemprego na região. ..... 35699

SILAS CÂMARA (PTB, AM) - Manifesto da
União dos Ministros Evangélicos do Estado de
Sergipe - UMSE contra a proposta de reforma
previdenciária. Defesa de ampliação, pelo Gover
no Federal, do debate acerca da reforma da Pre-
vidência Social........................ 35699

CONFÚCIO MOURA (PMDB, RO) - Ação
social da Cooperativa de Crédito de Ariquemes,
Estado de Rondônia. 35700

SANDES JÚNIOR (PP, GO) - Omissão do
Governo Federal sobre a iminência de conflito ar
mado entre fazendeiros e trabalhadores rurais
sem terra. 35700

JOSUÉ BENGTSON (PTB, PA) - Louvor
ao Exército brasileiro pela instituição do projeto
Soldado Cidadão. Êxito do Programa Renascer,
instituído em Belém, Estado do Pará. 35701

MAURO PASSOS (PT, SC) - Redefinição
do papel do Estado brasileiro. Conveniência de
revisão dos contratos de prestação de serviços
públicos no País. Contrariedade à anunciada in
tenção do Governo Federal de manutenção do
Encargo de Capacidade Emergencial, o segu
ro-apagão. Decisão do governo argentino de revi
são de contratos com empresas privadas con-
cessionárias de serviços públicos. 35702

ALBERTO FRAGA (PMDB, DF) - Omissão
da Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto
à prisão preventiva do Deputado Distrital José
Edmar. 35704

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB, ES) - Pre
sença do orador na cerimônia de recriação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste, realizada em Fortaleza, Estado do Ceará.
Importância da SUDENE para o desenvolvimento
socioeconômico dos Municípios do norte do
Estado do Espírito Santo. 35704

JOSÉ DIVINO (PMDB, RJ) - Iniciativa do
orador, como Deputado Estadual pelo Rio de Ja
neiro, de apresentação de proposta proibitiva da
cobrança de cheque-caução em internações hos
pitalares. Extensão da proibição, pelo Governo
Federal, da exigência de cheque-caução para
todo o território nacional. Anúncio da realização
no Pontal de Atafona, praia de São João da Bar
ra' Rio de Janeiro, de manifestação denominada
AB'ARCO - Um abraço no Rio Paraíba do Sul,
contra o despejo de resíduos químicos no rio.
Regulamentação pela Governadora Rosinha
Matheus da Lei Estadual denominada SOS Para-
íba do Sul, de autoria do orador. 35705

KÁTIA ABREU (PFL, TO) - Manifestação
de pesar pelo falecimento da Deputada Francisca
Trindade. 35709

NILSON MOURÃO (PT, AC) - Prosperida
de do setor agropecuário no País. Compromisso
do Governo Federal de realização de reforma
agrária com apoio técnico, logístico e financeiro
aos agricultores assentados............ 35709

B. SÁ (PSDB, PI) - Alerta sobre a função
social do crédito. Importância de utilização dos
bancos oficiais na promoção do desenvolvimento
econômico. 35710

L1NCOLN PORTELA (PL, MG) - Reapre
sentação do projeto de lei sobre abertura de es-
colas públicas aos sábados e domingos. 35711

SERAFIM VENZON (PSDB, SC) - Trans
curso do 143° aniversário de fundação do Muni
cípio de Brusque, Estado de Santa Catarina. So
licitação ao IBAMA de reexame da decisão proi-
bitiva do uso de tarrafa na pesca amadora............ 35711

BARBOSA NETO (PMDB, GO) - Relato de
viagem do orador ao Vaticano. Agradecimento ao
Embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Otto Agri
pino Maia, pelo apoio prestado ao Parlamentar.
Improcedência de discurso de Deputada sobre
aumento da violência no Município de Planaltina,
Estado de Goiás. 35712

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB, GO)
- Questionamento ao Governo Federal sobre o
anunciado crescimento econômico do País. .. ....... 35713

JOÃO BATISTA (PFL, SP) - Crise financei
ra dos Municípios brasileiros, com menção espe
cífica a Municípios do interior paulista. Reflexos
da redução de investimentos públicos na infra-es
trutura urbana. Solicitação ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e ao Ministros da Fazenda,
Antonio Palocci, e do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Guido Mantega, de revisão dos crité-
rios de contingenciamento orçamentário. 35714

LOBBE NETO (PSDB, SP) - Artigos sobre
os malefícios à saúde pública provocados pela
obesidade infantil, publicados pelas revistas Veja
e ISTOÉ e pelos jornais Folha de S.Paulo e Cor
reio Braziliense. Potencial contribuição de canti
nas escolares à difusão de hábitos alimentares
saudáveis entre crianças e adolescentes.... 35714

ROMEL ANIZIO (PP, MG) - Contratação
de jovens pelo Grupo Algar, do Município de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, por meio do
Programa Primeiro Emprego. Participação do Mi
nistro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner,
na solenidade de abertura das vagas pelo grupo.. 35716

JOÃO MAGNO (PT, MG) - Louvor à reali-
zação, pela Agência Nacional de Telecomunica-
ções, de consulta pública sobre alterações nos
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critérios de cobrança de ligações interurbanas no
País ,...................... 35717

CORONEL ALVES (PL, AP) - Apoio a tra
tamento isonômico no tocante aos critérios de
pagamento de benefícios às pensionistas de mili
tares das Forças Armadas, dos Corpos de Bom
beiros Militares e das Polícias Militares, ao ense
jo da reforma previdenciária. Inexistência de dis
positivo na proposta de reforma da Previdência
Social esclarecedor da proporcionalidade do pa
gamento de benefícios por acidente no trabalho.
Discriminação nos valores de pensões pagas aos
familiares de militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos ex-Territórios Federais. 35718

PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA (PSDB,
GO) - Realização, na Câmara dos Deputados, de
reunião de diversas entidades educacionais para
discussão sobre os possíveis efeitos da reforma
tributária na redução dos recursos constitucional
mente vinculados à educação. Carta da Educa
ção, documento resultante do encontro. Aprova
ção, pela Casa, de substitutivo do Senado Fede
ral ao Projeto de Lei n° 4.476, de 2001, definindo
responsabilidades em matéria de oferta de trans-
porte escolar. 35721

LUIZ PIAUHYUNO (PSDB, PE) - Necroló-
gio da militante política Anita Moraes, do Estado
de Pernambuco...................................................... 35723

NELSON BORNIER (PSB, RJ) - Queda do
poder aquisitivo e da renda média dos trabalha
dores assalariados no País. Defesa do restabele
cimento dos reajustes automáticos de salários
com base em índices inflacionários. 35724

ROGÉRIO SILVA (PPS, MT) - Transcurso
do Dia do Soldado. Louvor ao Governo Luiz Iná
cio Lula da Silva pelo lançamento do Programa
Soldado Cidadão. 35724

SIGMARINGA SEIXAS (PT, DF) - Refle
xões acerca da recente rebelião ocorrida no Cen
tro de Atendimento Juvenil Especializado do Dis
trito Federal - CAJE. Liberação de recursos, pelo
Governo Federal, para conclusão das obras do
CAJE 2................................................................ 35725

FRANCISCO RODRIGUES (PFL, RR) -
Críticas ao desempenho do Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. 35726

CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB,
PE) - Urgente necessidade de regulamentação
dos serviços prestados pelas empresas de segu-
rança privada. 35726

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT, MS) - De
fesa de manutenção, na proposta de reforma tri
butária, dos recursos destinados ao Estado de
Mato Grosso do Sul em razão da cobrança do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Ser-

viços so'.: I e o gás boliviano e de distribuição mais
equilibra j ~ dos recursos do Fundo de Participa-
ção dos:stados _.......... 35727

P/,. LO ROCHA (PT, PA) - Exigências im
postas p,:la União Européia às exportações bra
sileiras <111 castanha-da-pará. Repúdio às políti-
cas de potecionismo dos países ricos.................. 35728

VMIDER LOUBET (PI, MS) - Manifesta
ção de F:: sar pelo falecimento do filho do ex-De
putado "<lula Frateschi, Presidente do Diretório
do Partiu dos Trabalhadores em São Paulo. ....... 35729

NE: LSON MARQUEZELLI (PTB, SP) - Artigo
da revisth Veja sobre a impunidade do Movimento
dos Trah3 hadores Rurais Sem Terra. Importância
de realizd ;ão da reforma agrária com respeito às
normas k! lais. Necessidade de imposição de limITes
às ações ( riminosas do MST. 35729

VI'-ORIO MEDIOU (PSDB, MG) - Críti-
cas à pl»osta de reforma tributária encaminha-
da pelo ?>lder Executivo ao Congresso Nacional.. 35731

VIG PIRES FRANCO (PFL, PA) - Expecta
tiva de ru eição, pela Justiça do Estado do Pará,
de ação ljuizada pela Companhia Vale do Rio
Doce cal ra o jornal O Liberal. Solidariedade ao
periódic(, na luta em defesa dos interesses do
Estado '........................................ 35731

J(I'I AIR ARANTES (PSDB, GO) - Rejeição
da prope: ta de reforma previdenciária. .. 35732

GHlDEL VIEIRA UMA (PMDB, BA) 
Anúncio: e apresentação de projeto de lei sobre
a transfw~ncia para a Polícia Federal, o Ministé
rio Públiul Federal e a Justiça Federal da compe
tência pi:l!:'l apuração e julgamento dos crimes de
tortura.. ,............................................................... 35733

Viii' DERLEI ASSIS (PRONA, SP) - Congra
tulação ;:( Congresso Nacional pela realização da
Semana J) Software Livre no Legislativo. Vantagens
da utiliza; ia do Software Livre pelos órgãos públi·
coso Agn:,[ ecimento à Comissão de Ciência e Tec
nologia, :: )municação e Informática pela aprovação
de requElri 11ento sobre realização de audiência pú
blica aCEJI'I:a do tema. Anúncio de lançamento da
Frente Pól! amentar do Software Livre ,..... 35734

ROIlERTO PESSOA (PL, CE) - Regozijo
com a F: ~ meira celebração eucarística pelo Pe.
Franciscll Júnior de Oliveira Marques, no Municí-
pio de rv :,líacanaú, Estado do Ceará. 35734

V,..· Grande Expediente

J(I:~,IAS QUINTAL (PSB, RJ) - Agradeci
mento ai' povo fluminense pela eleição do orador
à Câma:a dos Deputados. Desempenho do Par
lamentai' à frente da Secretária de Segurança
Pública tio) Estado do Rio de Janeiro durante o
Governe- I.\nthony Garotinho. Ineficiência do Po
der Púb: co no combate à criminalidade causada



LUIZ COUTO (PT, PB - Pela ordem) - Re
criação, pelo Governo Federal, da Superinten
dência de Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE. Criação do Fundo Nacional de Desen-
volvimento Regional. ..

FRANCISCO TURRA (PP, RS - Pela or
dem) - Apreensão com a escalada do desempre
go e a prospectiva recessão econômica no País.
Conveniência da redução do montante do depó
sito compulsório de instituições financeiras junto
ao Banco Central para elevação da liquidez do
mercado .
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pela obsolescência estrutural e doutrinária do YEDA CRUSIUS (PSDB, RS - Pela ordem)
Estado brasileiro. Supervalorização da defesa do - Apresentação de proposição .
Estado em detrimento da proteção da sociedade. ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA - Pela or-
Preponderância da excessiva centralização admi- dem) - Manifestação dos Conselhos Superiores
nistrativa nacional em relação aos Estados e da Universidade Federal da Bahia contrária à
conseqüente inocuidade do princípio federativo. aprovação, pelo Congresso Nacional, da propos-
Impossibilidade de efetiva contenção da escala- ta de reforma previdenciária .
da da violência no âmbito estadual. Responsabili-
dade do Congresso Nacional pelas mudanças PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
estruturais no setor de segurança pública. Lenti- vocação dos Deputados ao plenário para início
dão do Poder Legislativo na apreciação da Lei de da Ordem do Dia. . .

Organização e Funcionamento das Polícias. Con- BISMARCK MAIA (PSDB, CE - Pela or-
trariedade à proposta de redução do valor de dem) - Regozijo com o anúncio de criação do
pensões de viúvas de militares, ao ensejo da re- Programa Segundo Tempo pelo Ministério do
forma previdenciária. 35735 Esporte ..

ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB, SP) POMPEO DE MAnOS (PDT, RS - Pela
_ Questão de ordem sobre publicação parcial ordem) - Alerta de representantes dos produto-
dos avulsos concernentes ao Decreto Legislativo res de arroz da Região Sul do País sobre os ris-
n0 383, de 2003. 35739 cos de intervenção da Área de Livre Comércio

das Américas na produção agrícola do País .
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco-

lhimento da questão de ordem suscitada pelo LEODEGAR TISCOSKI (PP, SC - Pela or-
Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Determinação dem) - Preocupação com eventual impugnação
à Secretaria-Geral da Mesa de publicação da do edital de licitação para duplicação da BR-1 01,
matéria. Retirada do decreto da pauta e posterior no Estado de Santa Catarina .
inclusão na sessão deliberativa do dia 31 de ju- JOSUÉ BENGTSON (PTB, PA - Pela or-
lho de 2003. 35739 dem) - Reiteração de apelo ao Superintendente

YEDA CRUSIUS (PSDB, RS. Discurso reti- Regional do Instituto Nacional de Colonização e
rado pela oradora para revisão.) _ Artigo publica- Reforma Agrária no Estado do Pará, José Rober-
do pelo jornal Correio Braziliense sobre invasão to de Oliveira Faro, para adoção de providências
de fazenda no Município de Unaí, Estado de Mi- sobre o assentamento de famílias desalojadas de
nas Gerais, por trabalhadores rurais sem terra. reserva indígena no Município de Santa Luzia do
Incompetência do Governo Luiz Inácio Lula da Pará ..
Silva. Aspecto totalitário do Partido dos Trabalha- LUIZ SÉRGIO (PT, RJ - Pela ordem) - Bo-
dores. Contradição entre as promessas de cam- letim sobre as ações do Governo petista no com-
panha eleitoral e as ações do Governo petista. bate à AIDS ..
Indignação com a aprovação do parecer apre- ZONTA (PP, SC - Pela ordem) - Discurso
sentado à proposta de reforma previdenciária. sob o título O campo produz paz, proferido pelo
Distinção entre as propostas de reformas apre- Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
sentadas pelo PSDB e pelo PT. Críticas à desor- to, Roberto Rodrigues ..
ganização social e política do Governo Luiz Iná- NEIVA MOREIRA (PDT, MA _ Pela ordem)
cio Lula da Silva..................................................... 35739 _ Apresentação de projeto de lei sobre declara-

RUBINELLI (PT, SP - Pela ordem) - Visita, ção do político Josué de Castro como Patrono
à Casa, do Sr. Márcio Chaves Pires, Vice-Prefeito Nacional do Combate à Fome ..
Municipal de Mauá, Estado de São Paulo. 35739

MAX ROSENMANN (PMDB, PR - Pela
ordem) - Anúncio de apresentação de projeto
de lei sobre a renegociação do saldo devedor
dos mutuários do Sistema Financeiro de Habi-
tação... 35740

JUTAHY JUNIOR (PSDB, BA - Como lí
der) - Manifestação de pesar pelo falecimento da
Deputada Francisca Trindade. Críticas à posição
adotada pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva
em relação às ações dos movimentos dos
sem-terra e dos sem-teto no País. 35741
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35757

35762

35762
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35758

35758

35758

DARCíSIO PERONDI (PMDB, RS - Pela
ordem) - Urgente encaminhamento à Câmara
dos Deputados, pelo Poder Executivo, de propos
ta sobre biossegurança e pesquisa biotecnológi-
ca no Brasil. .

ROMEL ANIZIO (PP, MG - Pela ordem) 
Louvor ao Grupo Algar, do Município de Uberlân
dia, Estado de Minas Gerais, pela criação de
postos de trabalho a postulantes ao primeiro em-
prego .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Aprovação do requerimento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARAIVA FELIPE
(PMDB, MG) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
de requerimento n° 1.004, de 2003, para tramITação
em regime de urgência do Projeto de Lei n° 7.136,
de 2002, sobre transformação dos cargos de auxili
ar judiciário, criados pela Lei n° 9.607, de 18 de fe
vereiro de 1998, do quadro de pessoal da Secreta-
ria do Supremo Tribunal Federal. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CABO JÚLIO (PSB, MG) .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP), ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL, BA), LUIZ
SÉRGIO (PT, RJ), MENDES RIBEIRO FILHO
(PMDB, RS), FERNANDO GONÇALVES (PTB,
RJ), CELSO RUSSOMANNO (PP, SP), EDMAR
MOREIRA (PL, MG), COLBERT MARTINS (PPS,
BA), DA. RODOLFO PEREIRA (PDT, RR),

35755

35755

35756

35756

35755

35755
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CABO JÚLIO (PSB, MG - Pela ordem) - PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
Tratamento discriminatório dispensado a aposen- vocação de sessão extraordinária para o dia 31
tados e pensionistas militares estaduais na pro- de julho de 2003, às 11 h. 35756
posta de reforma previdenciária. 35749 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

VIGNATII (PT, SC - Pela ordem) - Presen- do BISPO WANDERVAL (PL, SP). 35756
ça do orador e do Secretário Especial de Aqüicul- Usou da palavra para orientação da res-
tura e Pesca, José Fritsch, no Município de Chape- pectiva bancada o Sr. Depu;tado PROFESSOR
có, Estado de Santa Catarina, para participação no LUIZINHO (PT, SP). 35756
Seminário da Pesca. Anúncio de realização, no Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
Município de Itajaí, da I Conferência Estadual da tados ZONTA (PP, SC), LUIZ SÉRGIO (PT, RJ)........ 35756
Aqüicultura e Pesca de Santa Catarina. 35750

Usou da palavra para orientação da res-
VI- Ordem do Dia pectiva bancada o Sr. Deputado MENDES
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- RIBEIRO FILHO (PMDB, RS)................................ 35757

ção de requerimento n° 1003, de 2003, para tra- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
mitação em regime de urgência do Projeto de Lei putados GIACOBO (PL, PR), LUIZ CARLOS
n° 3.464, de 2000, que autoriza a transferência HAULY (PSDB, PR)........ 35757
das cotas representativas da participação da LUIS CARLOS HEINZE (PP, RS _ Pela or-
União no capital da empresa Serviços Aéreos dem) _ Contrariedade à redução da Tarifa Exter-
Especializados Médico-Hospitalar Conceição

na Comum na comercialização do arroz pelo Go-
Ltda........................................................................ 35754 b '1' 35757

vemo rasl elro ..
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-

querimento de retirada de pauta do requerimento
de urgência para o Projeto de Lei n° 3.464, de
2000....................................................................... 35755

LUIZ SÉRGIO (PT, RJ - Pela ordem) - Re
tirada do requerimento para retirada do requeri-
mento de urgência. 35755

CABO JÚLIO (PSB, MG) - Questão de or
dem sobre a necessidade de inclusão do projeto
na próxima sessão deliberativa, como primeiro
item da pauta ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rece-
bimento da questão de ordem do Deputado Cabo
Júlio .

Aprovação do requerimento de urgência
para o Projeto de Lei nO 3.464, de 2000 .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BAl.
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB, SP), JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL, BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção nominal do requerimento de urgência .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
CARLOS ALELUIA (PFL, BA), LUIZ SÉRGIO
(PT, RJl. RICARDO IZAR (PTB, SP), BISPO
WANDERVAL (PL, SP), ALBERTO GOLDMAN
(PSDB, SP), JEFFERSON CAMPOS (PSB, SP),
ALICE PORTUGAL (PCdoB, BA), ALCEU
COLLARES (PDT, RS), ZONTA (PP, SC),
MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB, RS),
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL,
BA), ROBERTO FREIRE (PPS, PE), MARCELO
ORTIZ (PV, SP) .
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35772
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35771

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Osvaldo Biolchi .

Usou da palavra o Sr. Deputado OSVALDO
BIOLCHI (PMDB, RS), Relator da matéria, para
reformulação do parecer. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reti
rada do projeto, de ofício, da pauta, e inclusão na
pauta da sessão extraordinária marcada para o
dia 31 de julho de 2003 .

ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP) - Ques
tão de ordem sobre necessidade de dilação do
prazo para reapresentação e adequada divulga-
ção do parecer do Relator .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento da questão de ordem formulada pelo
Deputado Alberto Goldman. Informação ao Ple
nário sobre realização de sessão extraordinária
dia 31 de julho de 2003, às 11 h .

Usou da palavra o Sr. Deputado OSVALDO
BIOLCHI (PMDB, RS), Relator da matéria .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, das Emendas do Sena-

35769

35770

35769

35770

35770

35769

35765

35765

35771

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

Aprovação do requerimento .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PROFESSOR
LUIZINHO (PT, SP), NELSON PELLEGRINO
(PT, BA) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de urgência n° 1.005, de 2003, para
apreciação do Projeto de Lei n° 1.354, de 2003....

Votação e aprovação de requerimento para
retirada do requerimento de urgência de pauta ....

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de urgência para aprecia
ção do Projeto de Lei Complementar nO 73, que
altera dispositivos da Lei n° 5.172, de 25 de outu
bro de 1966, Código Tributário Nacional, e dá ou-
tras providências .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ANTÔNIO CARLOS MAGALHÂES NETO
(PFL, BA), OSVALDO BIOLCHI (PMDB, RS) .

INÁCIO ARRUDA (PCdoB, CE), ENÉAS forma previdenciária e de pagamento regular dos
(PRONA, SP), MARCELO ORTIZ (PV, SP), seus salários .
EDUARDO CAMPOS (PSB, PE), PROFESSOR JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL, AL) - Ques-
LUIZINHO (PT, SP). 35763 tão de ordem sobre necessidade de alteração do

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- Código Tributário Nacional anteriormente à apre-
do LUIZ SÉRGIO (PT, RJ)..... 35764 ciação da Lei de Falências .

WALTER PINHEIRO (PT, BA - Pela ordem) PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco-
_ Importância da presença do Presidente João Ihimento da questão de ordem formulada pelo
Paulo Cunha na negociação sobre reivindicações Deputado José Thomaz Nonô .
dos setores de educação, saúde e segurança pú- Encerramento da votação .
blica, ao ensejo da reforma previdenciária. 35764 Aprovação do requerimento .

CLAUDIO CAJADO (PFL, BA - Pela or- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
dem) - Instalação da Frente Parlamentar em De- ção, em turno único, do Projeto de Lei n°
fesa da Atividade Física. 35764 4.376-0, de 1993, que regula a falência, a con

cordata preventiva e a recuperação das empre
sas que exercem atividade econômica regida pe-
las leis comerciais, e dá outras providências .

Votação de requerimento para retirada do
projeto de pauta .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA),
ALBERTO GOLDMAN (PSDB, SP) .

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL, BA - Pela
ordem) - Retirada do requerimento .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados BETO ALBUQUERQUE (PSB, RS),
ROBERTO FREIRE (PPS, PElo .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do OSVALDO BIOLCHI (PMDB, RS), Relator da
matéria .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL, CE).

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MARCELO
ORTIZ (PV, SP), ENÉAS (PRONA, SP), DANIEL
ALMEIDA (PCdoB, BA), NEIVA MOREIRA (PDT,
MA), ROBERTO FREIRE (PPS, PE), GIVALDO
CARIMBÂO (PSB, AL), GIACOBO (PL, PR),
CELSO RUSSOMANNO (PP, SP), FERNANDO
GONÇALVES (PTB, RJ), ALBERTO GOLDMAN
(PSDB, SP), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB,
RS), ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL, BA), LUIZ SÉRGIO (PT, RJ), BETO
ALBUQUERQUE (PSB, RS) .

GIVALDO CARIMBÃO (PSB, AL - Pela or
dem) - Solicitação ao Governo Federal de tole
rância com eventual adesão de servidores públi
cos a greve em protesto contra a proposta de re-
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do Federal ao Projeto de Lei nO 6.239-C, de
2002, que estabelece multa em operações de im-
portação e dá outras providências ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VICENTE ARRUDA
(PSDB, CE) ..

Votação de requerimento para retirada da
matéria de pauta .

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

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
3.561-A, de 1997, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências ..

Votação de requerimento para retirada do
projeto de pauta ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sra. Deputada ANGELA GUADAGNIN
(PT, SP) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados LUIZA ERUNDINA (PSB, SP),
LEONARDO MAnOS (PV, MG), CELCITA
PINHEIRO (PFL, MT), EDUARDO BARBOSA
(PSDB, MG) .

MARIÂNGELA DUARTE (PT, SP - Pela or
dem) - Urgente inclusão do Estatuto do Idoso na
Ordem do Dia ..

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
3.473-A, de 2000, que altera a Parte Geral do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal, e dá outras providências ..

Votação e aprovação de requerimento de
retirada do projeto da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esclare
cimento ao Plenário sobre retirada do Projeto de
Decreto Legislativo n° 383, de 2003, da Ordem do
Dia, por acatamento de questão de ordem suscITada
pelo Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Designação
dos Deputados para composição de Comissão
Especial destinada à apresentação de parecer ao
projeto no prazo de 20 dias. .. ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 306-C, de 2000, que
acrescenta o § 3° ao art. 215 da Constituição Fe-
deral, instituindo o Plano Nacional de Cultura .

Encerramento da discussão ..
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35820

35820

35820

35820

PFTSIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção, em !;egundo turno, da Proposta de Emenda
à Constil. ição n° 306, de 2000.................. 35820

U~d 'am da palavra para orientação das res
pectivas Ilancadas os Srs. Deputados DANIEL
ALMEID'!, (PCdoB, BA), DA. RODOLFO PEREIRA
(PDT, I::I~), CEZAR SILVESTRI (PPS, PR),
BERNAP.=IÜ ARISTON (PSB, RJ), CORONEL
ALVES (I' _, AP), CELSO RUSSOMANNO (PP, SP),
KELLY ~,I()RAES (PTB, RS), ANTONIO CARLOS
PANNU~, tiO (PSDB, SP), MENDES RIBEIRO
FILHO (H ADB, RS), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL,
AL), LLI.~ SÉRGIO (PT, RJ), PROFESSOR
LUIZINHO (PT, SP). 358221

GUISON GABRIELLI (PFL, BA - Pela or-
dem) - : rorrogação do prazo para adesão de
empresa:; ao Programa de Recuperação Fiscal... 35822

LU': I CHOINACKI (PT, SC - Pela ordem) -
Acerto Cil política de reforma agrária do Governo
Luiz Inác i ) Lula da Silva.......... 35822

U~i': u da palavra pela ordem, para registro
de voto. :l Sra. Deputada TELMA DE SOUZA
(PT, SP) 35822

PF f:SIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vite aos I: arlamentares para participação em ho
menagel- póstuma à Deputada Francisca Trinda-
de, no Só! ão Negro da Casa, às 12h30................. 35823

U~;:l J da palavra pela ordem o Sr. Deputado
COLBEF: 1 MARTINS (PPS, BA). .. 35823

ZE GERALDO (PT, PA - Pela ordem) 
Conveniillcia da retomada, pela Casa, do deba-
tes sobr"i :l criação de novos Municípios...... ......... 35823

VI:: =NTINHO (PT, SP - Pela ordem) - Re
união dii Jancada do Partido dos Trabalhadores
no Esp;l(o Cultural Zumbi dos Palmares da
Casa. Aj:119sentação de proposições para estímu
lo à prod lção nacional de veículos. Expectativa
quanto ~I ,>pção do Governo de realização de dis
cussões \ 'ia Câmaras Setoriais para a solução
dos conl j; os entre o capital e o trabalho no País.. 35823

Us,: u da palavra pela ordem, para registro
de vote-, o Sr. Deputado BARBOSA NETO
(PMDB, :, O) 35824

LU NARDO MAnOS (PV, MG - Pela or
dem) - :: onveniência da ocupação de vaga de
Consulto" Legislativo da Casa, reservada inicial
mente a (andidato portador de deficiência física,
falecido ,[ lÓS a nomeação, por outro portador de
deficiênc I. I física. 35824

FA1IMA BEZERRA (PT, RN - Pela ordem)
- Expec1, tiva de consecução de acordo entre o
Governe, :ederal e entidades representativas do
funciona j;mo público no tocante à proposta de
reforma previdenciária. Insatisfação geral com o
relatório ,presentado pelo Deputado Virgílio Gui-

.. _._ _.._.- _.._-----------_.~ _ .
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marães à proposta de reforma tributária, em es
pecial quanto à sistemática de cobrança do
ICMS. Necessidade de alterações com vistas à
redução das desigualdades econômicas entre os
Estados................ 35825

Presidente (João Paulo Cunha) - Encerra-
mento da votação. 35826

Aprovação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 306, de 2000. ......... 35826

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GILMAR MACHADO (PT, MG). 35831

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
pensa da votação da redação final, nos termos
do inciso I, do § 2°, do art. 195, do Regimento
Interno da Casa. 35831

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 35831

Apresentação de proposições: NEIVA
MOREIRA, JOVAIR ARANTES, ALMIR MOURA,
CARLOS NADER, GONZAGA PATRIOTA,
ROGÉRIO SILVA, CORONEL ALVES, ZÉ
GERALDO, EDSON EZEQUIEL, RENATO
CASAGRANDE, RONALDO DIMAS, L1NDBERG
FARIAS, CORONEL ALVES, VEDA CRUSIUS,
ANN PONTES, JOÂO GRANDÃO, VANESSA
GRAZZIOTIN, GERALDO THADEU, MARIA DO
ROSÁRIO, WELlNTON FAGUNDES,
HUMBERTO MICHILES, MARIÂNGELA
DUARTE, MAURO PASSOS, ROBERTO
PESSOA, LEANDRO VILELA, EDSON DUARTE,
NEUTON LIMA, CONFÚCIO MOURA. 35832

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror-
rogação dos trabalhos até as 20h. 35834

MARCOS DE JESUS (PL, PE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35834

TARCISIO ZIMMERMANN (PT, RS - Pela
ordem) - Regozijo com o acolhimento, pelo Rela
tor Osvaldo Biolchi, de emendas apresentadas
pelos Deputados Ora. Clair, Wasny de Roure e
Vicentinho. 35835

DR. RIBAMAR ALVES (PSB, MA - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35835

MARCUS VICENTE (PTB, ES - Pela
orem) - Registro de voto. 35835

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB, AC - Pela
ordem) - Anúncio da realização de audiência da
CPI de investigação de irregularidades praticadas
pela empresa SERASA S/A com o Ministro da Fa
zenda, Antonio Palocci, com vistas ao impedimento
do uso de cadastro de inadimplentes para avalia
ção de crédito. Manifestação de pesar pelo faleci-
mento da Deputada Francisca Trindade. 35835

ANGELA GUADAGNIN (PT, SP - Pela or-
dem) - Instituição, pela Câmara Municipal de

São José dos Campos, Estado de São Paulo, da
Câmara Jovem, composta por estudantes do en
sino fundamental, com vistas ao preparo para o
exercício de direitos de cidadania. 35835

MAURO BENEVIDES (PMDB, CE - Pela
ordem) - Lançamento, pelo Prefeito Juraci Maga
lhães, de Fortaleza, Estado do Ceará, da campa
nha Quem Tem Mais Não Passa Fome, em cará-
ter cooperativo com o Programa Fome Zero. ........ 35835

MANOEL SALVIANO (PSDB, CE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35836

ROBERTO MAGALHÃES (PTB, PE - Pela
ordem) - Registro de voto. Congratulação ao De
putado Osvaldo Biolchi pelo trabalho desenvolvi-
do na Relatoria do projeto da Lei de Falências. .... 35836

ALMIR SÁ (PL, RR - Pela ordem) - Regis-
tro de voto.............................................................. 35836

NILSON MOURÃO (PT, AC - Pela ordem)
- Solidariedade dos militantes petistas e do povo
acreano à família da Deputada Francisca Trinda
de, recentemente falecida. Apoio do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado do Acre. ........ 35836

ZÉ GERARDO (PMDB, CE - Pela ordem)
- Registro de voto...................... 35837

NICIAS RIBEIRO (PSDB, PA - Pela ordem)
- Registro de voto...................................... 35837

OSVALDO REIS (PMDB, TO - Pela ordem)
- Registro de voto.............. 35837

ORA. CLAIR (PT, PR - Pela ordem) - Apla
usos ao Relator do projeto de lei sobre regula
mentação da falência e da concordata preventi
va, Deputado Osvaldo Biolchi, pelo acolhimento
de emendas de autoria da oradora e dos Deputa-
dos Wasny de Roure e Vicentinho......................... 35837

ANíBAL GOMES (PMDB, CE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35837

MANOEL SALVIANO (PSDB, CE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35837

ROGÉRIO SILVA (PPS, MT - Pela ordem)
- Registro de voto. 35837

REGINALDO LOPES (PT, MG - Pela or
dem) - Convite aos Parlamentares para o ato de
lançamento do Manifesto 10 sobre estabeleci
mento de pacto nacional em defesa da educa-
ção, no Plenário n° 10 da Casa. 35837

L1NCOLN PORTELA (PL, MG - Pela or
dem) - Reflexão sobre o assassinato de Luiz
Antônio da Costa, repórter fotográfico da revista
Época. Importância de ações do Poder Público
contra movimentos radicais. Necessidade de me
didas dos Poderes da República em defesa das
instituições brasileiras. 35838

DR. PINOTTI (PMDB, SP - Pela ordem) 
Paralisação das atividades pelas Prefeituras Mu-
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nicipais do Estado de São Paulo em protesto
contra a redução sistemática dos repasses do
Fundo de Participação dos Municípios... 35838

WILSON SANTOS (PSDB, MT - Pela or-
dem) - Interiorização da Universidade Federal de
Mato Grosso. 35839

MAURíCIO RABELO (PL, TO - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35840

JOÃO MAGNO (PT, MG - Pela ordem) 
Inclusão, na Ordem do Dia, de projeto de lei refe
rente à criação de 183 Varas da Justiça Federal e
de Juizados Especiais. Lançamento, pelo Minis
tro Anderson Adauto, dos Transportes, do edital
de licitação para o projeto técnico ambiental de
duplicação da BR-381, de ligação entre Belo Ho
rizonte e Governador Valadares, no Estado de
Minas Gerais..... 35840

AGNALDO MUNIZ (PPS, RO - Pela or
dem) - Louvor à decisão do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva referente à aplicação de recur
sos bancários em linhas de microcrédito. Indica
ção do Pastor Joel Holder, do Estado de Rondô
nia, para o Conselho de Desenvolvimento Econô
mico e Social. Financiamento, pelo Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social, das
empresas rondonienses dispostas a realizar suas
exportações pelo Oceano Pacífico. 35840

NILTON CAPIXABA (PTB, RO - Pela or
dem) - Aumento do êxodo rural no Estado de
Rondônia. Iniciativas de grupos de jovens rurais,
nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo,
para a permanência da população no campo.
Êxito das Escolas Família Agrícola nos Estados
do Pará e de Rondônia no trabalho para fixação
do homem no campo. 35842

NEUTON LIMA (PTB, SP - Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei sobre alteração
de dispositivos da Lei n° 9.503, de 1997, sobre o
Código de Trânsito Brasileiro................................. 35845

EDSON DUARTE (PV, BA - Pela ordem) -
Apelo à Ministra de Minas e Energia, Dilma
Rousseff, para estabelecimento de diálogo com o
Movimento dos Atingidos por Barragens............... 35845

LUIS CARLOS HEINZE (PP, RS - Pela or
dem) - Urgente necessidade de discussão de
projeto de lei sobre liberação de produtos trans-
gênicos. 35846

SERAFIM VENZON (PSDB, SC - Pela or
dem) - Convite aos Deputados para participação
nas comemorações pelo transcurso do 1430 ani
versário de fundação do Município de Brusque,
Estado de Santa Catarina. 35846

JOÃO GRANDÃO (PT, MS - Pela ordem) 
Preocupação com o anúncio de pedido de con-

cordata por frigoríficos dos Municípios de Itaporã
e Caarapó, no Estado de Mato Grosso do Sul. ..... 35846

ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB, SP - Pela ordem. Discurso retirado pelo
orador para revisão.) - Necessidade de providên
cias do Governo Federal sobre as dificuldades
estabelecidas por países do MERCOSUL à im-
portação de produtos brasileiros. 35847

ÁTILA LINS (PPS, AM - Pela ordem) - Re
lato de reunião da bancada do Partido Popular
Socialista com o Ministro da Saúde, Humberto
Costa. Expectativa de apoio do Ministério da Sa
úde ao combate de epidemia de malária no Esta-
do do Amazonas. 35847

POMPEO DE MAnos (PDT, RS - Pela
ordem) - Encaminhamento, pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do
Sul - FETAG, de ofício ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva solicitando edição de medida provi
sória para liberação do plantio e comercialização
de soja transgênica, regularizando a situação
dos financiamentos para o custeio da safra
2003/2004. 35847

DR. ROSINHA (PT, PR - Pela ordem) 
Registro de voto. Tratamento maniqueísta dado
por setores da imprensa às ações dos Movimen
tos dos sem-terra e dos sem-teto. Efervescência
social brasileira como fruto dos anos de adoção
do modelo neoliberal de governo. 35848

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB, RR 
Pela ordem) - Preocupação de comunidades ro
raimenses com a declaração do Secretário
Especial dos Direitos Humanos, Nilmário Miran
da, favorável à demarcação da área indígena
Raposa Serra do Sol em área contínua, no Esta-
do de Roraima. 35848

PAULO DELGADO (PT, MG - Pela ordem)
- Reconhecimento, pelo Fundo Monetário Inter
nacional, de erro de avaliação cometido a respei
to da economia do Brasil, da Coréia e da Indoné
sia, em 1999. Conveniência de revisão do quadro
de funcionários da instituição. 35849

JAIME MARTINS (PL, MG - Pela ordem) -
Registro de voto. 35849

ITAMAR SERPA (PSDB, RJ - Pela or
dem) - Registro de voto. Oportuno pronuncia
mento sobre irregularidades no acordo entre o
TST e o Banco Central para recebimento de
ativos trabalhistas Defesa de manutenção da
proposta governamental original de reforma
previdenciária. Natureza questionável dos di
reitos adquiridos defendidos pelos servidores
públicos. Repúdio às aposentadorias e pen-
sões privilegiadas. 35849
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GERALDO RESENDE (PPS, MS - Pela or
dem) - Reunião da bancada do PPS com o Mi
nistro da Saúde, Humberto Costa, para debate
acerca da reestruturação do Sistema Único de
Saúde no País e do aproveitamento da estrutura
da Santa Casa do Município de Dourados, Esta
do do Mato Grosso do Sul, para instalação do
Hospital Universitário, antiga reivindicação da co-
munidade. 35850

JORGE ALBERTO (PMDB, SE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35851

MACHADO (PFL, SE - Pela ordem) - Re-
gistro de voto. 35851

MENDONÇA PRADO (PFL, SE - Pela or-
dem) - Registro de voto. 35851

WALTER FELDMAN (PSDB, SP - Pela or
dem) - Referência elogiosa ao Deputado Inocên
cio Oliveira pela condução dos trabalhos no exer
cício da Presidência. Raízes históricas do latifún
dio nacional e da tensão e violência no campo.
Solidariedade ao Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, alvo de críticas do Minis
tro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, José Dirceu, pela forma de condução das
questões agrárias no Estado. Timidez do Gover
no Federal diante de invasões indiscriminadas de
propriedades rurais. 35851

WILSON SANTOS (PSDB, MT - Pela or
dem) - Carta Aberta ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ao Ministro-Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, José Dirceu, e ao Mi
nistro da Integração Nacional, Ciro Gomes, assi-

nada por Prefeitos Municipais de Mato Grosso,
sobre a necessidade de suplementação orça
mentária em favor das comunidades em estado
de emergência. Insensibilidade governamental
para com os graves problemas de Municípios
brasileiros .

ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA,
SP - Pela ordem) - Falecimento da escritora Maria
Amélia Salgado Loureiro, filha de Plínio Salgado e
viúva do ex-Deputado José Loureiro Júnior. .

VII - Encerramento

3 - DECISÕES DA PRESIDÊNCIA

Revê o despaqho aposto ao PL n° 122/99...

Revê o despacho aposto ao Requerimento
n° 35/03 ..

4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Decide constituir Grupo de Trabalho des
tinado a, no prazo e 20 dias, examinar e oferecer
em indicativo ao Plenário referente ao PDC n°
383, de 2003 .

a) Nomear: Maria Elizete Lima Falcão ..

COMISSÕES

5 - PARECERES - Projetos de Decreto
Legislativo nOs 2.814-A/02, 2.913-A/03,
2.946-A/03, 3.041-A/03 e 3.254-A/03 ..

6- MESA

8 -lÍDERES E VICE-lÍDERES

9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

35851

35852

35862

35862

35863

35863

35863
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Ata da 258 Sessão, Extraord inária, Matutina,
da 18 Sessão Legislativa E:xtraordinária,

da 528 Legislatura, em 30 de julho de 2003

Presidência do Sr.: Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 74 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 2

ARNO~) 3EZERRA PSDB
JOÃO jl,I.FREDO PT
MANOEl. SALVIANO PSDB
ROBEm O PESSOA PL
Total d.! Ceará: 5

PIAuí

ÁTILA 1.1 =lA PSDB
B. SÁ F')S
Total d,n Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

SANDFi/, ROSADO PMDB
Total d'~i Rio Grande do Norte: 1

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondônia: 2

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
Total de Acre: 1

MARANHÃO

WASHINGTON LUIZPT
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL

PARAíBA

CARLO:: DUNGA PTB
LUIZ COUTO PT
Total di;!- Paraíba: 2

PERNAMBUCO

MARCO:) DE JESUS PL
Total d,,!- Pernambuco: 1

ALAGOAS

JOÃO l.'1 RA PTB
Total d,;!- Alagoas: 1

SERGIPE

HELENt: SILVA PL
MACHJi [>0 PFL
MENDCI~ÇA PRADO PFL
Total di;! Sergipe: 3

BAHIA

EDSOI'I )UARTE PV
JOSIMi 30MES PT
LUIZ AU IERTO PT
LUIZ B,". ;SUMA PT
LUIZ CA1REIRA PFL
NELSC \ PELLEGRINO PT
Total d,:!- Bahia: 6
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MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
GILMAR MACHADO PT
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
OSMÂNIO PEREIRA S.PART.
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 6

EspíRITO SANTO

MANATO PDT
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

ALMIR MOURA PL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
DELEY PV
EDUARDO PAES PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
MIRIAM REID PSB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

DA. HÉLIO PDT
EDNA MACEDO PTB
GILBERTO NASCIMENTO PSB
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOVINO CÂNDIDO PV
LUCIANO llCA PT
MARCOS ABRAMO PFL
MEDEIROS PL
NELSON MARQUElELLI PTB
lULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
Total de Goiás: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT

DR. ROSINHA PT
EDUARDO SCIARRA PFL
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

JOÃO MATOS PMDB
MAURO PASSOS PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
MILTON CAROlAS PTB
PASTOR REINALDO PTB
TARCISIO llMMERMANN PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

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.

\I - LEITURA DA ATA

O SR. MANATO, servindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. DR. ROSINHA, servindo como 1° Secre
tário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Rio Grande, em 14 de julho de 2003

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

Excelência,
A formação do bloco Mercosul possui diversas fa

cetas, todas elas visando a união e o congraçamento dos
países membros, porém vamos nos referir somente a
uma dessas facetas, qual seja, a da Educação.

1) O Protocolo de Integração Educacional para
Formação de Recursos Humanos no Nível de
Pós-Graduação entre os Países Membros do Merco
sul, concluído em Fortaleza, em 16 de dezembro de
1996, deu origem em nosso país ao Decreto n° 3.194,
de 5 de outubro de 1999, que promulgou o referido
protocolo.
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2) O Protocolo de Integração Educacional para
Prosseguimento de Estudos de Pós-Graduação nas
Universidades dos Países Membros do Mercosul,
concluído em Fortaleza em 16 de dezembro de 1996
deu origem ao Decreto n° 3.196, de 5 de outubro de
1999, que promulgou o referido protocolo.

3) O Protocolo de Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmi
cas nos Países Membros do Mercosul, concluído em
Assunção, capital da Republica do Paraguai, em
11-6-1997 encontra-se ainda tramitando no Congresso.

Observe V. Ex" que os dois primeiros protocolos
demandaram três anos de sua assinatura á aprovação
pelo Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente
da República. Já o terceiro protocolo, acima referido, de
11/0611997 tramita ha seis anos (PDC. N° 1.093/2001
que encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação da Câmara de Deputados) causando inequí
vocos prejuízos aos interessados e frustando os princípi
os do Mercosul, que vem sendo, inclusive, meta prioritá
ria do Governo Federal.

Tendo exposto, Excelência, vimos solicitar seu
empenho para que seja agilizada a tramitação do re
ferido protocolo, a fim de que o Brasil cumpra sua par
te no ajuste internacional proporcionando seus bene
fícios plurinacionais aos cidadãos envolvidos.

Ao ensejo apresentamos nossas manifestações
de elevado respeito e admiração. - Prof. João Mari
nônio Carneiro Lages, Presidente.

Oficie-se informando que a matéria
deverá ser incluída em Pauta oportunamen
te. Publique-se.

Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Brasília, 21 de julho 2003

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a

Vossa Excelência que, em reunião realizada no Ple
nário desta Comissão no dia 17 de junho próximo
passado, destinada a debater a "Falsificação de
Obras de Arte no Brasil" foi decidido, por unanimida
de, solicitar a Presidência da Câmara dos Deputados,
urgenciar a apreciação do Projeto de Lei n° 5.702, de
2001 (PLS. nO 635/99-SF, na origem), de autoria do
Excelentíssimo Senhor Senador Edison Lobão que

"Estabelece instrumentos legais de prevenção e re
pressão à falsificação de obras de artes visuais e dá
outras providências", no momento tramitando na
CCJR. - CD. (Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação), aguardando designação do relator.

Agradecendo as providências que Vossa Exce
lência determinar a respeito, aproveito o ensejo para
renovar meus protestos de estima e apreço.

Atenciosamente, - Senador Osmar Dias, Presi
dente da Comissão de Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em, 30-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n° 087/Plen.

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

a fim de requerer o desligamento do Deputado Gui
lherme Menezes, PT/BA, como titular, da Comissão
Parlamentao do Inquérito destinada a " investigar fa
tos relacionados à pirataria de produtos industrializa
dos e à sonegação fiscal.

Atenciosamente, Deputado Nelson Pellegrino,
Líder do PT

Defiro. Publique-se.
Em, 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 0790PFU03

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gerson Ga

brielli para integrar, como membro titular, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as ativi
dades da SERASA - Centralização de Serviços dos
Bancos S/A", em substituição ao Deputado Machado.

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

,------------------_.__._- .
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Defiro. Publique-se.
Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.PSDB/I/N° 1.180/2003

Brasília, em 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Júlio Re

decker para integrar, corno membro suplente, a Comis
são Especial destinada a efetuar estudo em relação à
PECo n° 41, de 2003, que "altera o Sistema Tributário Na
cional e dá outras providências. - Reforma Tributária, em
substituição a Deputada YEDA CRUSIUS.

Respeitosamente, - Deputado Jutahy Júnior,
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em, 30-07-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.L1D.lPPS n° 285/03

Brasília, em 28 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados B. SÁ

(PPS/PI.) e Leônidas Cristino (PPS/CE.), para ocupa
rem as vagas de titular e suplente, respectivamente,
na Comissão Especial destinada a efetuar estudo de
projetos e ações com vistas à "integração e revitaliza
ção das bacias hídricas do Nordeste".

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em, 29-7-03. - João P. Cunha, Presi

dente.

OF/GAB/N° 242-PDT

Brasília, 30 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ato da Presidência de 29 de ju

lho de 2003, indico a Vossa Excelência os Deputados
Severiano Alves e Luciano Leitoa para integrarem, na
condição de Titular e Suplente, respectivamente, a
Comissão Especial destinada a efetuar estudo de
projetos e ações com vistas à "integração e revitaliza
ção das bacias hidrícas do Nordeste".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. - Deputado Neiva Morei
ra, Líder do PDT.

Publique-se
Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. P n° 213/2003

Brasília, 18 de junho de 2003

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, respeitosamente,

sejam apensados ao Projeto de Lei n° 578/2003, do
Sr. Alberto Fraga, que "altera as penas dos crimes
previstos nos artigos 147, 351, 352 e 354 do Código
Penal, Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940, e dá outras providências", o PL nO 512/03 (que
acrescenta parágrafo ao art. 63 e dá nova redação ao
art. 351 e parágrafos do Código Penal), o PL n°
5.617/01 (que altera o art. 147 do Código Penal) e o
PL n° 4.862/01 (que estabelece a obrigatoriedade da
presença física do juiz de Execuções Penais em local
de motim de presos e altera o art. 354 do Código Pe
nai) tendo em vista buscarem alterar os mesmos dis
positivos do Código Penal, conforme requerimento do
Relator da proposição, Deputado Rubinelli.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus protestos de elevada estima e consideração. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 578, DE 2003

Altera as penas dos crimes previstos
nos artigos 147, 351, 352 e 354 do Código
Penal, Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, e dá outras providências.

Autor: Deputado Alberto Fraga
Relator: Deputado Rubinelli

A proposição em questão visa aumentar as pe
nas dos crimes de ameaça, fuga de pessoa presa
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ou submetida a medida de segurança, evasão medi
ante violência contra a pessoa e motim de presos.

Justifica o autor sua iniciativa ao argumento de
que tais crimes "são tipos de condutas criminosas
graves que devem ter um tratamento penal mais rigo
roso", que a ameaça é a forma utilizada pelos crimino
sos para coagir testemunhas, policiais, promotores e
juízes" e ainda que "as fugas de presos e motins são
violentos, causando medo na sociedade e enormes
prejuízos ao Erário".

Pesquisando projetos em tramitação nesta
Casa, foi possível identificar a existência de outras
proposições que tratam do mesmo tema, encontran
do-se todas nesta CCJR. Trata-se do PL n° 4.862/01,
que altera o art. 354 do CP (motim de presos); PL n°
5.617/01, que modifica o art. 147 do CP (crime de
ameaça) e o PL n° 512/03, que também modifica o
art. 351 do CP (fuga de pessoa presa ou submetida a
medida de segurança).

Como os temas são comuns, creio que deveri
am todos tramitar em conjunto, razão pela qual, com
base no art. 142 do Regimento Interno, apresento re
querimento de tramitação conjunta.

Sala da Comissão, em 17 de junho de 2003. 
Deputado Rubinelli, Relator.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubinelli)

Requer a apensação dos PLs
578/03,513/03,5.617/01 e 4.862/01.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Relator designado para oferecer
parecer ao Projeto de Lei n° 578/03, que altera as pe
nas dos crimes previstos nos artigos 147, 351, 352 e
354 do Código Penal, Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de de
zembro de 1940, venho, com base no art. 142 do Regi
mento Interno, requerer a V. Exa , diligenciar junto ao
Presidente da Casa, a fim de que sejam alterados os
despachos atribuídos ao PL nO 512/03 (que acrescenta
parágrafo ao art. 63 e dá nova redação ao art. 351 e pa
rágrafos do Código Penal), ao PL n° 5.617/01 (que al
tera o art. 147 do Código Penal) e ao PL nO 4.862/01
(que estabelece a obrigatoriedade da presença física
do juiz de Execuções Penais em local de motim de pre
sos e altera o art. 354 do Código Penal) a fim de que
sejam apensados, uma vez que, como visto, buscam
alterar os mesmos dispositivos do Código Penal.

Sala das Sessões, 27 de julho de 2003. - Depu
tado Rubinelli.

Defiro a apensação dos PLs nOs
E'.617/01, 512/03, 578/03 e 4.862/01, pas
: ando este a ser de competência do Plená
r o. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 30 -7-2003. - João Paulo Cunha,
rlresidente.

Of. P n° :~66/2003

Brasília, 21 de julho de 2003

Exmo SI.
Deputad,) João Paulo Cunha
DD. PrEi~;ldente da Câmara dos Deputados

SOllhor Presidente,
S<>I cito a Vossa Excelência, respeitosamente,

seja encHminhada conforme solicitação do Relator do
PDC nC

;~.015/02, Deputado Antônio Carlos Biscaia,
cópia do:: texto da Convenção entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia
para Eviar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal elll Matéria de Impostos sobre a Renda, cele
brada Eilll Kiev, 16 de janeiro de 2002, cuja Mensa
gem n° :~ 19/02 do Poder Executivo foi aprovada pela
Comiss,:í) de Relações Exteriores e de Defesa Nacio
nal nos tl~rmos do Projeto de Decreto Legislativo aci
ma refe\ido.

N"I oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus pl< ,testos de elevada estima e consideração. 
Deputaü) Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Ae- Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh

Assunt<): Projeto de Decreto Legislativo n° 2.015,
de 200~:

Autora ~omissão de Relações Exteriores e de De
fesa Na.;·onal

SI Presidente,
Terdo examinado os autos referentes ao Projeto

de Decrl: to Legislativo n° 2.015, de 2002, que trata de
acordo~ltre o Brasil e a Ucrânia em matéria tributá
ria, verih, luei que não consta do procedimento o texto
do acord) celebrado em Kiev, 16 de janeiro de 2002.
Como S~ sabe, a constitucionalidade e juridicidade do
Projeto (le Decreto Legislativo, nesses casos, está
jungida,~ matéria que foi objeto do ato internacional.

A:: ~ im, solicito a esta Presidência que devolva o
Expediu.te à Presidência desta Casa, para que seja
tomada:; providências visando ao acostamento aos
autos du texto do acordo de que trata o Projeto.

S'" 1 da Comissão, 16 de julho de 2003. - Depu
tado Anl :>nio Carlos Biscaia, Relator

---_._------,..__._"-,.,_.....,.........__I-- -....._ .......'-~-'--'""""~
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Defiro. Junte-se o texto da Convenção
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia para evitar a
Dupla Tributação e prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre a Renda, ce
lebrada em Kiev, 16 de janeiro de 2002, aos
autos do PDC n° 2.015/02, suprindo assim o
processado. Oficie-se ao requerente e,
após, publique-se.

Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Of. Presidente n° 269/03

Brasília, 24 de julho de 2003.

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

Senhor Presidente,
Conforme requerimento do Deputado Patrus

Ananias, em anexo, solicito a Vossa Excelência au
diência da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias para o PDC n° 2.308/02, de au
toria da CREDN, nos termos do art. 140 do Regimen
to Interno desta Casa.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e consideração. - Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, Presidente.

REQUERIMENTO

Requer manifestação da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias sobre a matéria que especifica.

Sr. Presidente:
Requeiro a V.Exa, com base no artigo 140, do

Regimento Interno, seja solicitada por esta Comissão
a manifestação da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias sobre a Convenção de
que trata o Projeto de Decreto Legislativo n°
2.308/2002, especificamente quanto aos efeitos das
disposições dos seus capítulos 111 e IV sobre a regên
cia do Código de Defesa do Consumidor no tocante à
responsabilidade do prestador de serviços.

Sala das reuniões, 8 de julho de 2003. - Deputado
Patrus Ananias.

Justificação

Depreende-se da análise do texto da "Conven
ção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte aéreo Internacional" que certos dispositi-

vos relativos à responsabilidade do fornecedor do
serviço de transporte aéreo estipulam limites à mes
ma, bem como prazos prescricionais para o exercício
do direito de ação do consumidor lesionado.

Identificamos neste fato uma potencial minora
ção do reconhecido avanço instituído pelo Código de
Defesa do Consumidor, que atribui à parte hipossufi
ciente, o consumidor, posição privilegiada nas rela
ções de consumo, sem cuidar de limites ao seu direito
de reparação de danos sofridos.

Por isso, e tendo em conta que o Supremo Tribu
nal Federal assentou que os tratados e convenções
internacionais, uma vez integrados ao ordenamento
jurídico, vigoram inclusive para o efeito de ab-rogar a
legislação ordinária interna, é que trago à considera
ção dos nobres pares a cautela de submetermos à
apreciação da Comissão de Defesa do Consumidor a
matéria em comento.

Defiro, nos termos do art. 140 do
RICD, a audiência solicitada, esclarecendo
que a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias deverá pronunci
ar-se antes da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, e que seu pronuncia
mento deverá cingir-se à questão específica
indicada no requerimento. Oficie-se à Co
missão Requerente e, após, publique-se.

Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF. N° 274-P/2003 - CCJR

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legis
lativo nOs 2.814/02,2.913/03 e 2.946103, apreciados por
este Órgão Técnico, em 8 de julho do corrente.

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

Publique-se.
Em, 30-7-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF. N° 275-P/2003 - CCJR

Brasília, 29 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo nOs 3.04 1/03 e 3.254/03, apreciados por
este Órgão Técnico, em 10 de julho do corrente.

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

Publique-se.
Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TURISMO

Ofício-Preso n° 504/03

Brasília, 8 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a apensa

ção dos Projetos de Lei nOs 1.235/2003, 1 .239/2003 e
1.243/2003, ao Projeto de Lei de n° 7.003/02, todos
em anexo.

As proposições em tela deverão ser apensadas
por tratarem da mesma matéria, conforme dispõem
os artigos 142 e 143,11, b, do Regimento Interno.

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

Defiro. Apensem-se ao PL nO 7003/02
os PLs nOs 1235/03, 1239/03 e 1243/03. Ofi
cie-se e, após, Publique-se.

Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício GPBF n° 4/03

Brasília, 16 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, a ata
da reunião ordinária do Grupo Parlamentar Bra
sil-França realizada para formalizar a adesão do
ex-Ministro de Estado e Deputado Federal Francisco
Dornelles (PP/RJ), na qualidade de Vice-Presidente.

Na oportunidade, renovo expressões do mais
alto apreço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, Presidente.

GRUPO PARLAMENTAR BRASIUFRANÇA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil
e três, às 18 horas, na Câmara dos Deputados, Brasí
lia - DF, em decorrência da renúncia do Deputado Si
mão Sessim, assumiu a vaga de Vice-Presidente o
Deputado Francisco Dornelles, o que se deu com a
anuência do Presidente Aloysio Nunes Ferreira e dos
demais membros da comissão executiva. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente determinou que se la
vrasse a presente ata, que vai assinada pela mesa di
retora.

Ministro Adylson Motta, (Tribunal de Contas da
União) Presidente de Honra; Deputado Aloysio Nunes
Ferreira, (SDB/SP), Presidente; Senador Tasso Jere
issati, (PSDB/CE), Vice-Presidente; Deputado Rober
to Brant, (PFUMG), Vice-Presidente; Deputado Morei
ra Franco, (PMDB/RJ), Secretário-Geral; Senador He
ráclito Fontes, (PFUPI), Tesoureiro; Deputada Janete
Capiberibe, (PSB/AP), Vice-Presidente; Deputado Pa
ulo Delgado, (PT/MG), Vice-Presidente; Deputado
Francisco Dornelles, (PP/RJ), Vice-Presidente; Sena
dor Osmar Dias, (PDT/PR), Tesoureiro; Senador
Arthur Virgílio Neto, (PSDB/AM), Diretor Cultural.

Publique-se.
Em, 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

REQUERIMENTO N° 944, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Seabra)

Requer a desapensação do Projeto
de Lei n° 1.202/03 do Projeto de Lei n°
1.643/99.

Senhor Presidente,

Requeiro, na forma análoga ao parágrafo único
do art. 142, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, seja o Projeto de Lei nO 1.202/03, de minha
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autoria, que "estabelece critério de proporcionalidade
para a oferta e preenchimento de vagas nas Institui
ções Públicas de Ensino Superior, de acordo com a
procedência dos inscritos nos processos seletivos",
desapensado do Projeto de Lei n° 1.643199, do Sena
do Federal, que "estabelece reserva de vagas nas
universidades públicas para alunos egressos da rede
pública de ensino".

Justificação

O Projeto de Lei n° 1.202/03, de nossa autoria,
apresenta, numa primeira leitura, aspectos que nos
remeteriam, de forma imediata ao Projeto de Lei n°
1.643/99, do Senado Federal. Essa remissão, contu
do, que se supõe seja análoga ou conexa com o que
pretende a proposição do Senado Federal, ocorre
apenas em tese, ou seja, na questão do preenchi
mento das vagas oferecidas nos processos seletivos
das Instituições públicas de Ensino Superior.

Todavia, apesar de abordarem primariamente o
mesmo tema, não se justifica a apensação do PL n°
1.202/03 ao 1.643/99 posto que ensejam objetivos
absolutamente distintos. Enquanto o primeiro estabe
lece critério de proporcionalidade na destinação das
vagas das instituições públicas do Ensino Superior de
acordo com a origem dos egressos do ensino médio,
da escola pública ou particular e prevê inclusive os
procedimentos que deverão ser adotados no caso de
descumprimento da Lei, o segundo limita-se tão-so
mente à definição de um percentual fixo (de cinqüen
ta por cento) a que teriam direito os alunos egressos
das escolas públicas a título de reserva de vagas nas
Universidades, desconsiderando o aspecto universal
das inscrições que variam de região para região, de
curso para curso e de Universidade para Universida
de. Enquanto nosso projeto caracteriza-se pela
abrangência, fácil compreensão e aplicabilidade, o
PL n° 1.643/99 restringe-se a um único aspecto des
considerando as variáveis que envolvem o processo,
daí nossa preocupação com o estabelecimento de
critério de proporcionalidade ao invés de um referen
cial auto restritivo.

Pelo exposto, apesar da temática congênere,
fica evidente que as duas proposições não guardam
entre si afinidade, identidade ou correlação exigidas
pelas normas regimentais de tal sorte que justifiquem
a apensação. objeto deste questionamento.

Cumpre ressaltar que, embora o Regimento não
cogite expressamente da possibilidade de desapensa
ção, essa tem sido admitida, por analogia, nos mes
mos termos permitidos para a apensação: pelo Presi-

dente, de oficio, ou a requerimento de qualquer Depu
tado ou Comissão, desde que ainda não tenha entrado
na Ordem do Dia, ou no caso de Projetos de Lei sujei
tos a parecer conclusivo das Comissões, antes do pro
nunciamento da primeira comissão de mérito.

Por essas razões, requeremos a desapensação
do Projeto de Lei nO 1.202/03, de nossa autoria, do
Projeto de Lei n° 1.643/99, do Senado Federal.

Sala das Sessões, 7 de julho de 2003. - Deputa
do Eduardo Seabra.

"Indefiro a solicitação de desapensa
ção, tendo em vista que a apensação obe
deceu ao disposto no artigo 139, inciso I, c/c
artigo 142, parágrafo único, todos do RICO.

Ofície-se ao Requerente e, após, pu
blique-se:'

Em,30-7-03. - João Paulo Cunha
Presidente. '

REQUERIMENTO N° 990, DE 2003
(Dos Srs. Luciano Zica e Nelson Pellegrino)

Solicita a retirada do Projeto de Lei
n° 1.479/2003

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 104, § 2°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, solicitamos à
Vossa Excelência a retirada de Projeto de Lei n° 1479,
de nossa autoria, que "Concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimento reivindicatório".

Sala das Sessões, 22 julho de 2003. - Luciano
Zica, PT/SP. - Nelso Pelegrini, PT/BA.

Defiro. Publique-se.
Em, 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

REQUERIMENTO N° 991, DE 2003
(Do Sr. Wagner Rubinelli)

Solicita retirada do Requerimento.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 114, § 5° do Regimento

Interno, requeiro a Vossa Excelência a retirada do Re
querimento de Informação n° 457/03, por já ter sido
prestada as informações requeridas em pedido anterior.

Sala das Sessões, 17 de julho de 2003. - Depu
tado Rubinelli, PT/SP.

Defiro. Publique-se.
Em 30-7-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 73, DE 2003

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 353/03

AVISO W 773/03

Altera dispositivos da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tribu
tário Nacional, e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PLP n°
72/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação Inicial - Art. 137, caput 
RICD

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 155-A, 185, 187 e 188 da Lei n°

5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 155-A .
§ 3° Lei específica disporá sobre as

condições e a forma de parcelamento dos
créditos tributários do devedor em recupera
ção judicial.

§ 4° Na hipótese do § 3°, aplica-se as
condições gerais de parcelamento dos tribu
tos federais aos demais entes da federação
na ausência de lei específica." (NR)

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a
alienação ou oneração de bens ou renda,
ou seu começo, por sujeito passivo em débi
to para com a Fazenda Pública por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida
ativa.

................................................... "(NR)
"Art. 187. A cobrança judicial do crédito

tributário não é sujeita a concurso de credo
res ou habilitação em falência, recuperação
judicial, concordata, inventário ou arrola
mento.

Parágrafo único. Ressalvados os casos
de falência e recuperação judicial, o concur
so de preferências entre pessoas jurídicas
de direito público se verifica na seguinte or
dem:

................................................ "(NR)
"Art. 188. São despesas extraconcur

sais, pagáveis preferencialmente a quais
quer outros e às dividas da massa, os crédi-

t)S tributários vencidos e vincendos, exigí
\ eis no decurso do processo de falência.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se
"os processos de concordata e de recupe
r3.ção judicial." (NR)

Ar:. 2° Para efeito de interpretação do art. 135
da Lei n' 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacio
nal, cor f gura infração de lei a falta de recolhimento
do tribL t) devido, independentemente de demons
tração c E! dolo ou culpa, sem que haja pedido de au
tofalênclil no prazo de sessenta dias após o venci
mento.

Ar.. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do
art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacion"d. a extinção do crédito tributário ocorre, nos
casos d: tributos sujeitos a lançamento por homolo
gação, I-O momento do pagamento antecipado de
quetrat"lc) § 1° do art. 150.

Ar. 4° Para efeito de interpretação dos arts. 186
a 189 d:l Lei n05.172, de 1966- Código Tributário Na
cional, (( ,nsidera-se integrante do crédito tributário os
valores I: evidos pelo sujeito passivo a titulo de:

I - tributos;
11 - multas decorrentes da inobservân

t ia da legislação tributária; e
III - correção monetária, juros de mora

E' demais encargos legais.

Arl. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, observado quanto aos
arts. 2°, 3° e 4° o disposto no art. 106, inciso I, da
Lei n° 5 . 72, de 1966 - Código Tributário Nacional.

EM n° 1:2/MF

Brasília, 29 de julho de 2003

E)(: elentíssimo Senhor Presidente da República,
O:: ongresso Nacional, em convocação extraor

dinária, Está a discutir projeto de lei relativo a falênci
as. O pl< .jeto em causa traz como importante inova
ção a mluperação judicial de empresas.

A r ovação em causa, do modo como está sen
do desl::llhada, recomenda paralela modificação do
Código I ributário Nacional, o que requer, como é ce
diço, lei lomplementar.

A~:: im, sensível ao labor parlamentar, proponho
a VOSSi:l Excelência o anexo projeto de lei comple
mentar, nodificando o Código Tributário Nacional,
tornand :J -o permeável às inovações que possivel
mente c: nstarão da nova legislação falimentar.
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Vale registrar que o que consta do projeto de lei 111 - veículos automotores e implemen-
complementar ora apresentado já foi objeto de dis- tos novos ou usados de qualquer marca.
cussões preliminares com algumas das forças políti- Parágrafo único ..
cas presentes no Congresso Nacional. Há mais: in- "Art. 7° Para os fins de facultar ao
corpora proposições que já estão em discussão no concessionário a comercialização de veícu-
seio do Congresso Nacional. los novos de outras marcas, este deverá co-

Além das normas pertinentes ao processo fali- mercializar toda a cota contratada junto ao
mentar e de recuperação de empresas, o projeto aqui concedente, observada as seguintes condi-
submetido à elevada consideração de Vossa Exce- ções:

lência também veicula normas interpretativas que eli- I _ .
minam dúvidas acerca do alcance de dispositivos do
Código Tributário Nacional, com evidentes beneficios 11 - .
para o contribuinte e para a Fazenda Pública federal, 111 - ..
estadual e municipal, mormente no que toca à segu- § 1° ..
rança jurídica. § 2° .

Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente da § 3° ..
República, as razões que me levam a submeter o § 4° ..
anexo projeto de lei complementar ao elevado juízo "Art. 12. O concessionário só poderá
de Vossa Excelência. realizar a venda de veículos automotores

Respeitosamente, - Antônio Palocci Filho, Mi- novos ou usados, na forma do art. 4°, 111, di-
nistro de Estado da Fazenda. retamente ao consumidor, vedada a comer

cialização para fins de revenda.
Parágrafo único ..

Altera os arts. 3°, 4°, -r e 12 da Lei n°
6.729, de 28 de novembro de 1979, que
"Dispõe sobre a concessão comercial
entre produtores e distribuidores de veí
culos automotores de via terrestre."

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio e Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 3°, § 1°,4°, 111, 7°, caput, e 12, ca

put, da Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979,
passam a viger com a seguinte redação:

'í\rt. 3° Constitui objeto de concessão:
1- ..
11- ..
111- ..
§ 1° A concessão poderá, em cada

caso, ser estabelecida para uma ou mais
classes de veículos automotores.

§ 2° .
§ 3° ..
"Art. 4° Constitui direito do concessio-

nário também a comercialização de .
1- ..
11- ..

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

Justificação

É sabido que há um enorme desequilíbrio de
forças entre as montadoras ou fabricantes de veícu
los e suas concessionários de revenda ao consumi
dor de veículos automotores novos, causando um
crescente estremecimento e inevitável desgaste nas
relações comerciais entre essas entidades.

Desde novembro de 1979, vigora a Lei n° 6.729,
que impôs uma série de regras e condições para os
contratos entre as montadoras de veículos (denomi
nadas "concedentes') e as concessionárias de reven
da, estabelecendo inclusive uma série de obrigações
em relação à definição de cotas a serem comerciali
zadas e muitas outras restrições que criam condições
extremamente desfavoráveis à parte mais frágil nesta
negociação comercial.

A situação econômica do País mudou conside
ravelmente após mais de 23 anos, forçando uma rea
valiação do modelo tal como é concebido até hoje.
Devemos estimular a discussão, nesta Casa, de uma
substancial revisão nesta lei, que somente vem tra
zendo um desinteresse crescente por parte daqueles
que pretendem se transformar em concessionários
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de veículos automotores das grandes marcas estabe
lecidas no Brasil.

Neste sentido, estamos apresentando a presen
te proposição que pretende permitir que o concessio
nário, após cumprir sua cota mensal estipulada pela
concedente, tenha o direito de adquirir veículos de
outras marcas para revenda na própria concessioná
ria, desde que o fabricante tenha produção no Brasil.
Igualmente a concessionária poderá comercializar
veículos usados da concedente ou de outro fabrican
te, obedecidas as mesmas exigências de manuten
ção e garantia já previstas na lei em vigor.

Acreditamos estar dando um passo importante
para abrir a discussão nesta Casa sobre a necessida
de de se renegociar os parâmetros legais, atualmente
vigentes, para a contratação entre os fabricantes de
veículos automotores e sua rede de concessionárias
no País, permitindo a estas um melhor poder de bar
ganha nas suas relações comerciais.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Deputado
Fernando Giacobo.

PROJETO DE LEI N° 1.447, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Pannunzio)

Acrescenta parágrafo único ao art.
2° da Lei n° 9.452, de 20 de março de
1997, determinando que as Prefeituras
convenentes com a Administração Públi
ca Federal dêem ampla divulgação das li
berações de recursos decorrentes dos
convênios celebrados.

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997,

passa a vigorar acrescida do seguinte parágrafo em
seu art. 2° :

"Art. 2° .
Parágrafo único. Sem prejuízo do dis

posto no "caput", a Prefeitura do Município
dará ampla publicidade das liberações de
recursos oriundos dos convênios celebra
dos, através da publicação de avisos em jor
nal de circulação local ou regional e da apo
sição de avisos em locais apropriados."

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

Justificação

O projeto ora apresentado destina-se ao apri
moramento do controle social sobre a gestão dos re
cursos públicos, especialmente aqueles repassados
aos municípios brasileiros através de convênios cele
brados com a Administração Pública Federal.

Este projeto fundamenta-se no princípio consti
tucional da publicidade da administração pública, cujo
corolário é a garantia de transparência na gestão, que
será efetivada com a disponibilização de meios ade
quados de acompanhamento do emprego dos recur
sos públicos destinados aos municípios brasileiros.

Com tal relevante propósito, este projeto esta
belece que as Prefeituras Municipais que tenham ce
lebrado convênios com a Administração Pública Fe
deral deverão providenciar a adequada publicidade
da liberação de tais recursos, publicando e afixando
os avisos correspondentes para o amplo conheci
mento e controle da comunidade.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, (PSDB/SP).

PROJETO DE LEI N° 1.449, DE 2003
(Do Sr. Olavo Calheiros)

Altera a redação do inciso IV, do ar
tigo 3° da Lei n° 8.009, de 29 de março de
1990, para tornar impenhorável também
nas dívidas decorrentes de cobrança de
impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imó
vel familiar, desde que o proprietário ga
nhe até um salário mínimo ou o casal até
dois salários mínimos.

Despacho: (À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei modifica a redação do inciso IV

do art. 3°, da Lei n° 8009, de 29 de março de 1990,
para tornar impenhorável também nas dívidas decor
rentes de cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas em função do imóvel fa
miliar, desde que o proprietário ganhe até um salário
mínimo ou o casal até dois salários mínimos.

Art. 2° O inciso IV do artigo 3°, passa a vigorar
com a seguinte redação:

~rt.~ .
IV - para a cobrança de impostos, pre

dial ou territorial, taxas e contribuições devi
das em função do imóvel familiar, desde que
o proprietário ganhe mais de um salário mí-
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Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O presente Projeto de Lei tem o intuito de aprimo
rar e facilitar a aplicação da Lei do Serviço Voluntário.
Com efeito, a lei define serviço voluntário como o traba
lho realizado por pessoas físicas, não remunerado, sem
gerar obrigações trabalhistas ou previdenciárias.

A chamada Lei do Voluntariado permite, em seu
art. 3°, ao prestador do serviço voluntário ser ressarci
do pelas despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades pertinentes às ações
que desempenhar. Exige-se, no entanto, que o res
sarcimento seja autorizado pela Entidade receptora
dos serviços.

O advento oportuno dessa Lei, iniciativa meritó
ria do Conselho da Comunidade Solidária, convalida
da pelo Poder Legislativo, propiciou à sociedade brasi
leira um avanço significativo no aumento dos recursos
humanos prestados voluntariamente. De fato, o diplo
ma legal em questão definiu, com a clareza necessá
ria, as regras e as relações jurídicas entre os prestado
res de serviços voluntários e as Entidades receptoras,
as quais devem estar devidamente identificadas em
termo de adesão celebrado entre as partes.

Apesar do teor e forma praticamente irretocável
da referida Lei, a pedido das próprias Instituições,
propõe-se a inclusão da possibilidade do ressarci
mento das despesas realizadas pelo voluntário ser fe
ita mediante o recebimento mensal de quantia pré-fi
xada no termo de adesão, sem que isto configure re
lação trabalhista.

Como ocorre em diversos países, a ação volun
tária vem se consolidando no Brasil como uma prática
cívica, de efeito salutar, agregando cada vez mais

nimo ou o casal ganhe mais de dois salários Art. 3° O prestador do serviço voluntá-
mínimos." rio poderá ser ressarcido pelas despesas

que comprovadamente realizar no desem
penho das atividades voluntárias, median
te:(NR)

I - a apresentação de documentos
comprobatórios das despesas; ou (AC)

II - o recebimento de quantia mensal
pré-fixada com base em estimativa de gas
tos. (AC)

Parágrafo único. As despesas a serem
ressarcidas deverão estar expressamente
autorizadas no termo de adesão, referido no
art. 2° desta Lei, pela entidade a que for
prestado o serviço voluntário.(NR)

PROJETO DE LEI N° 1.453, DE 2003
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Altera a Lei na 9.608, de 1998, que
dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.

Despacho: (Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 1° e o art. 3° da

Lei N° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, passam a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 1° ..
Parágrafo único. O serviço voluntário

não gera vínculo empregatício, nem obriga
ção de natureza trabalhista previdenciária
ou afim, ainda que ocorra o ressarcimento
de despesas de que trata o art. 3° desta Lei.
(NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta
dias a contar da data de sua publicação.

Justificação

O país tem necessidade de alavancar a renda
da população. É inadmissível que tantas pessoas
continuem ganhando salário mínimo, especialmente
quando, em nosso país, o seu valor é tão irrisório, in
suficiente para o sustento de uma família.

Se medidas para aumentar o salário mínimo são
tão difíceis de implementar por questões outras,
como a previdenciária, a inflação, a situação dos mu
nicípios, existe, então, necessidade de cercar as tan
tas pessoas que têm renda de um salário mínimo, de
proteção, enquanto o país não tem condições de lhe
oferecer salário digno.

Por essa razão, apresento projeto de lei, no sen
tido de proteger o imóvel residencial próprio das pes
soas que ganham até um salário mínimo e nele resi
dam.

Através deste projeto, esses imóveis entram na
categoria dos impenhoráveis, também para débitos
decorrentes de impostos predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Deputa
do Olavo Calheiros.
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uma imensa legião de pessoas de boa vontade, dis
postas a oferecer os recursos da sua abnegação em
benefício do desenvolvimento humano e da justiça
social no nosso país.

Nesse sentido, a Lei do Voluntariado legou à
Nação a consciência definitiva da responsabilidade
social como dever-direito de todo o cidadão e não
apenas do Estado.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. 
Severino Cavalcanti, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI W 1.454, DE 2003
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Dá nova redação ao art. 1.015 do
Código Civil.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O art. 1.015 do Código Civil Brasileiro,

aprovado pela Lei N° 10.406, de 10 de janeiro de
2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1.015 .
Parágrafo único. O excesso por parte

dos administradores somente pode ser
oposto a terceiro provando-se que este ti
nha conhecimento do fato." (NR)

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O art. 1.053 do Código Civil estabelece que as
sociedades limitadas estão sujeitas à regência do re
gime das sociedades simples e, se assim o prever
seu contrato social, supletivamente pelas regras das
sociedades anônimas. Por seu turno, o art. 1.015 es
tabelece a irresponsabilidade das sociedades limita
das pelos atos de seus administradores conforme se
observa, verbis:

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os adminis
tradores podem praticar todos os atos pertinentes à
gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a
oneração ou a venda de bens imóveis depende do
que a maioria dos sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos admi
nistradores somente pode ser oposto a terceiros se
ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou
averbada no registro próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;

111- tratando-se de operação evidentemente es
tranha ciOS negócios da sociedade.

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas
omissõ",:; deste Capítulo, pelas normas da sociedade
simples.

Pc:Jágrafo único. O contrato social poderá prever
a regênG a supletiva da sociedade limitada pelas nor
mas da ~ ociedade anônima.

A I'lldação do art. 1.015 incluiu no ordenamento
jurídico brasileiro a teoria ultra vires causando uma
distorçác no regime das sociedades limitadas. Com
efeito, p( r essa teoria a pessoa jurídica só responde
pelos at:)s praticados em seu nome, quando compatí
veis COITI seu objeto social. Em outras palavras, o
1.015 o: art. 1.053 prevêem que as sociedades limi
tadas nú.) respondem perante o terceiro de boa-fé pe
los atos praticados pelo seu administrador com ex
cesso clt: mandato, recaindo a responsabilidade uni
camentll sobre o sócio gerente, como pessoa física.
Destaqull-se que a expressão excesso de mandato
compor éI dois tipos de atos, os contrários à lei e os
em desa ;ordo com o contrato social. A responsabili
dade reI: ~i, então, unicamente sobre o administrador.

É d3 se destacar que a teoria ultra vires não é
mais ad: tada em nenhum país, nem mesmo na Ingla
terra, onde nasceu há mais de um século, justamente
por seu:. efeitos nocivos aos terceiros de boa-fé.

A~: ~ im, a continuar a redação atual do art. 1.015,
o sócio !J 3rente de uma empresa de construção pode,
por hip('tese, dirigir-se a uma empresa de tecidos e
compra" 3m nome da pessoa jurídica uma quantidade
de prod

'
_tos. Quando o comerciante de tecidos vier

reclamei r da empresa o pagamento da mercadoria ad
quirida, {S demais sócios poderiam, com base no in
ciso 111 t:O parágrafo único do art. 1.015, recusar o
adimple "lento da obrigação, sob o argumento de que
embora (I negócio tenha sido realizado pelo sócio ge
rente erl nome da sociedade a comercialização de te
cidos nil) faz parte do objeto social da construtora.
Desta k, ma, a empresa não está obrigada ao paga
mento, I: evendo o comerciante ir buscar reparação
junto à p 3ssoa física do sócio gerente.

O'", a lei não faz qualquer restrição quanto à
abrang(!lIcia do objeto social das pessoas jurídicas.
Assim, 1~o há ilegalidade que uma empresa ter por
objeto HoCÍal atividades díspares. Assim, é possível,
como nu exemplo acima, conceber-se uma empresa
construi: ra que tenha também em seus objeto social
a comel: ialização de gêneros alimentícios ou mesmo
de tecid: s. Logo, apenas pela razão social da empre
sa não ," possível ao terceiro que com ela contrata ve-
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rificar se aquela operação está acobertada pelo con
trato social da pessoa jurídica.

Para evitar situações como o exemplo aqui rela
tado e impedir a fraude, o legislador brasileiro nunca
adotou a teoria ultra vires. Diga-se de passagem que
na forma da Lei N° 6.404, de 1976, Lei da Sociedades
Anônimas, e do art. 10 do Decreto 3.708, de 1919, o
qual regula a constituição de sociedades por quotas,
de responsabilidade limitada, que continua em vigor,
pois não foi revogado expressamente pelo novo Códi
go Civil, o administrador que agir com excesso de
mandato responde para com terceiros e para com os
demais sócios, verbis:

Art. 10. Os sócios gerentes ou que derem o
nome á firma não respondem pessoalmente pelas
obrigações contrahidas em nome da sociedade, mas
respondem para com esta e para com terceiros soli
daria e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pe
los actos praticados com violação do contracto ou da
lei. (sic)

É interessante destacar uma outra incoerência
nos artigos 1.015 e 1.053. Quando a sociedade limita
da adotar no contrato social a regência supletiva do
regime das sociedades anônimas, na forma do pará
grafo único do art. 1.053, afasta-se a regra do art.
1.015. Isso, porque a sociedade anônima responde
por todos os atos praticados em seu nome, podendo,
ressarcir-se dos prejuízos em regresso contra o admi
nistrador que excedeu seus poderes.

Em qualquer situação é preciso preservar
sempre o terceiro que agiu de boa-fé. Consequen
temente, devem responder solidariamente o admi
nistrador e a sociedade. O administrador responde
por ter executado o ato com excesso de mandato e
a sociedade por culpa in vigilando, pois quem tem
o dever de fiscalizar a atuação do sócio gerente são
os demais sócios e não o terceiro com quem a soci
edade contrata.

O presente projeto de lei afasta a aplicação da
teoria ultra vires e prevê que a sociedade sempre
responde pelos atos de seus administradores perante
o terceiro de boa-fé, o qual não tem a obrigação legal
de fiscalizar a atuação do administrador da empresa.
A propositura prevê que a sociedade só não responde
pelos atos do sócio gerente em caso de conluio entre
o administrador e o terceiro.

Sala das Sessões, 9de julho de 2003. - Severi
no Cavalcanti, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 1.457, DE 2003
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Institui o programa de residência
nos cursos de Agronomia, Engenharia
Florestal e Medicina Veterinária.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICD))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica instituído o programa de residência,
com duração mínima de um ano, para os cursos de Agro
nomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária.

Art. 2° O programa de residência a que se refere
o art. 1° constitui modalidade do ensino de pós-gradu
ação, destinado ao treinamento prático e terá por ob
jetivo:

I - promover o aprimoramento de conhecimen
tos e habilidades por meio de treinamento intensivo
profissional em serviço, sob supervisão; e

11 - desenvolver o senso de responsabilidade
ética no exercício de atividades profissionais.

Art. 3° A participação no programa de residência
não gera vínculo empregatício.

Art. 4° Os participantes em programa de resi
dência terão direito a:

I - um dia de folga semanal e a trinta dias de fé
rias por ano de atividade, para os programas com du
ração superior a um ano;

11 - Licença-maternidade;

111 - Licença Paternidade;

IV - certificado de conclusão, aos que concluí
rem satisfatoriamente a residência, constando do
mesmo, a área de residência, a carga horária e o pro
grama desenvolvido;

V - pagamento de bolsa equivalente a, no míni
mo, o valor da bolsa de aperfeiçoamento dos órgãos
financiadores de pesquisa do Governo Federal; e

VI - seguro contra acidentes pessoais que te
nham como causa direta o desempenho das ativida
des da residência.

Art. 5° Os critérios de seleção, os deveres, o re
gime disciplinar, o número de vagas, a carga horária,
o valor da bolsa e as áreas em que se realizará o pro
grama de residência serão regulamentados pela Insti
tuição de Ensino Superior que o adotar.
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Art. 6° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de
sua publicação.

Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

É inegável o progresso da agropecuária brasilei
ra. Em 13 anos a área plantada cresceu 12%, en
quanto a produção aumentou 99%. Isso significou um
aumento médio de produtividade de 74%. Nenhum
outro setor da economia brasileira fez um ajuste tão
forte como a agricultura.

Também na produção animal os avanços têm
sido significativos. O Brasil se tornou em 2002 o se
gundo maior exportador mundial de carne bovina, de
tendo 20% dos mercados. No ano passado, o setor
exportou US$ 1,1 bilhão, com embarques de 612 mil
toneladas. Esse desempenho representa, em divisas,
um aumento de cerca de 40% em relação a 2000.

Por outro lado, a defesa sanitária animal e vege
tal tem sido alvo constante das preocupações das au
toridades brasileiras. Isso porque as maiores barrei
ras impostas pelos países desenvolvidos ao comércio
agrícola estão relacionadas à sanidade. As doenças e
pragas são hoje elementos complicadores da negoci
ação dos produtos brasileiros e são usados pelos paí
ses desenvolvidos como argumento para evitar a
abertura de mercados. As nações ricas usam esses
problemas para restringir as exportações agropecuá
rias do Brasil.

A intenção do presente Projeto de Lei é reforçar
o movimento que se verifica rumo à melhoria dos pro
dutos brasileiros. Sem dúvida, a participação em pro
gramas de residência servirá para consolidar padrões
de qualidade na formação dos nossos profissionais,
trazendo indiretamente o avanço da capacidade pro
dutiva e o aperfeiçoamento da agricultura brasileira.
Não há como dissociar a melhoria da qualidade dos
produtos agrícolas da excelência na formação dos es
tudantes dos cursos de Agronomia, Engenharia Flo
restal e Medicina Veterinária.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. 
Severino Cavalcanti, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI N° 1.460, DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Altera a Lei n° 10.473, de 27 de ju
nho de 2002, que institui a Universidade
do Vale do São Francisco, estabelecendo
sua sede nas cidades de Petrolina, Per
nambuco e Juazeiro, na Bahia.

(Às Comissões de Educação e
Cultura, Trabalho, de Administração e
Serviço Público, Finanças e Tributação (Art.
54 RICO) e Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O caput do art. 1° da Lei n° 10.473, de

27 de junho de 2002 passa a vigorar com a seguinte
redação:

" Art. 1° Fica instituída a Fundação
Universidade Federal do Vale do São Fran
cisco, vinculada ao Ministério da Educação,
com sede nas cidades de Petrolina, estado
de Pernambuco, e Juazeiro, estado da Ba
hia.

§ 1° .
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Justificação

O esforço político de diversos segmentos da
nossa sociedade fez brotar um antigo sonho da re
gião do Vale do São Francisco, a criação de uma uni
versidade. Superaram-se as distâncias políticas e as
arestas regionais, para construirmos este sonho. E
agora temos a lei n° 10.473, que institui a Fundação
Universidade do Vale do São Francisco.

Com este centro acadêmico, podemos desen
volver pesquisas de interesse local, que irão prover
tecnologias devidamente ajustadas à nossa realida
de. Um dos aspectos mais importantes desta Univer
sidade está no oferecimento de um espaço para os
nossos jovens estudarem na região, sem precisarem
fazer o triste êxodo para outros municípios em busca
do saber e da reflexão.

É preciso frisar que a universidade que se insta
la abarca um espaço de desenvolvimento ecológico,
econômico e social- inteligentemente amparado pela
Lei complementar n° 113 de 19 de setembro de 2001
- nomeado de "Região administrativa integrada de
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Desenvolvimento do Pólo PetrolinalPE e juazei
rolBA". Ela é constituída pelos municípios de Lagoa
Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista,
em Pernambuco; e Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e
Sobradinho, na Bahia.

Ocorre que a Lei n° 10.473 que criou a Universi
dade cometeu um pequeno equívoco ao não conside
rar este aspecto de integração. Não levou em conta
que dois municípios - Juazeiro/BA e PetrolinalPE 
são os principais pólos de desenvolvimento na região
e que, constituir a sede da academia num deles seria
um erro.

De fato, Juazeiro e Petrolina, unidas por uma
ponte que atravessa o rio São Francisco, têm em co
mum serem referência cultural, econômica e social do
Vale do São Francisco. Instalar a sede da Universidade
numa e não na outra- não importa qual- seria sempre
um crime contra a realidade. Se já há essa integração
entre os dois municípios, e entre as pessoas de lá e de
cá, é mais que natural que haja um sede distribuída en
tre as duas. Portanto, reitorias e pro-reitorias bem po
dem ser distribuídas entre as duas cidades.

Estamos propondo que a sede da Universidade
fique em Juazeiro/BA e PetrolinalPE. Nossa proposi
ção visa, portanto, corrigir este pequeno desvio do tex
to da lei, estabelecendo justiça e, principalmente, reco
nhecendo que as duas cidades têm os mesmos inte
resses e festejam juntas a criação da universidade.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Deputado
Edson Duarte (PV-BA).

PROJETO DE LEI N° 1.464, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Veda a cobrança de taxas de consu
mo de água em residências desocupadas.

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Às companhias de saneamento e/ou em

presas concessionárias fica vedada a cobrança de ta
xas ou tarifas de consumo de água, no período em que
as residências (economias) estejam desocupadas.

Art. 2° O inquilino, ou proprietário, deverá comu
nicar à companhia, com antecedência mínima de 30
dias, a data de desocupação da residência.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O fornecimento de água tratada se constitui,
cada vez mais, num item de fundamental importância
para a saúde e a qualidade de todo o ser humano que
vive em sociedade.

Por sua importância, e pelo custo do forneci
mento da água, é necessário que os seus sistemas
de aferição e cobrança sejam objeto de constante
evolução e aperfeiçoamento, pautados, inclusive,
pela observância dos direitos do consumidor.

Com o objetivo de tornar o sistema de aferição
de consumo mais justo, evitar cobranças indevidas e
de contribuir com a defesa dos direitos do consumi
dor, este projeto de lei veda a cobrança de taxas rela
tivas ao fornecimento de água nos períodos em que
as residências estejam desocupadas.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2003. - Pom
peo de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada do PDT.

PROJETO DE LEI N° 1.467, DE 2003
(Do Sr. Chico Alencar)

Altera o art. 11 da Lei n° 8.429, de 2
de junho de 1992, que "Dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na Administração Pública Direta,
Indireta ou Fundacional e dá outras pro
vidências:'

(Às Comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
Econstituição e Justiça e de Redação (Art.
54 RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 11 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de

1992, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
VIII:

"Art.11 ..
VIII - determinar a utilização de quais

quer meios publicitários, inclusive a afixação
de cartazes, custeados com recursos públi
cos, contendo agradecimento nominal a au
toridades públicas pela realização de obras
ou serviços públicos:'

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

O texto constitucional é claro ao estabelecer li
mites para a publicidade oficial: "A publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informa
tivo ou de orientação social, dela não podendo cons
tar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores pú
b�icos" (conforme o § 1° do art. 37 da Constituição Fe
deral).

O comando constitucional fundamenta-se em
princípios de observância obrigatória pela adminis
tração pública, como os da moralidade e da impesso
alidade.

Atenta contra o citado mandamento constitucio
nal, uma vez que também enseja promoção pessoal,
ainda que por iniciativa de outrem, o agradecimento
nominal a autoridades responsáveis pela execução
de obras ou serviços públicos, por qualquer meio pu
blicitário custeado com recursos públicos. O reconhe
cimento do mérito das ações governamentais e o
enaltecimento dos respectivos executores cabe à so
ciedade, por meio do voto ou de manifestações que
queira espontaneamente realizar, e não a outros
agentes públicos, utilizando-se de dinheiro público
para esse fim.

O projeto ora apresentado pretende proibir es
pecificamente esse tipo de prática. Para tanto, pro
põem-se alterações na Lei n° 8.429, de 1992, que re
laciona os atos de improbidade administrativa e esta
belece as sanções correspondentes, aplicando-se
suas disposições aos agentes públicos de todas as
esferas de governo.

É como submetemos a presente proposição à
apreciação dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Chico Alencar.

PROJETO DE LEI W 1.473, DE 2003
(Da Sra. Selma Schons)

Dispõe sobre o registro das ações dos órgãos
policiais no controle de manifestações coletivas.

(APENSE-SE ESTE AO PL-1524/2003.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam os órgãos policiais chamados a

atuar no controle de manifestações coletivas obriga
dos a fazer o registro das imagens das ações execu
tadas por quaisquer destacamentos da respectiva
instituição.

§1° Para efeitos de aplicação desta Lei, enten
de-se como registro de imagens o realizado em filmes

ou meic: magnéticos, com cenas em movimento, em
planos !J3rais que permitam a identificação dos pre
sentes u gravadas por operador regularmente habili
tado pal'él esta atividade.

§2" É responsável pelo cumprimento do disposto
neste artigo a autoridade policial que definir a missão e
designar os agentes que dela se desincumbirão.

§~l) Para os efeitos de aplicação desta Lei, in
cluem-~;ll entre as ações de controle manifestações
coletivm:

I .- desocupação de áreas e edifícios, públicos
ou privélCos;

11 ..-desobstrução de vias públicas;

111- cumprimento de mandados de reintegração
de poss" contra mais de dez ocupantes;

IV -- restabelecimento da ordem em presídios,
casas d~ detenção e de custódia, carceragens e esta
belecirrll:ntos de detenção de menores infratores;

V -- quaisquer outros casos em que se presuma
a possibilidade de resistência coletiva.

Ar!, 2° O registro a que se refere o artigo anterior
é c1assi'i ~ado como produção antecipada de provas,
devendo. para tanto, as fitas e filmes serem preserva
dos corn a danos, perda e adulterações.

Per ágrafo único. Os infratores das disposições
desta I,~! sujeitam-se às sanções administrativas
constanl, ~s de sua regulamentação e às sanções pe
nais previstas pela legislação penal comum.

Arl, 3° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nn ,ta Lei no prazo de noventa dias a contar da
data de t.ua publicação.

Arl. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicaçãü.

Justificação

NI:~: ;ses anos mais recentes, tornaram-se fre
qüente~: ,)S casos em que a ação policial contra mani
festaçõu ; coletivas resulta em abusos de parte a par
te, não !<Iras vezes com mortes e lesões graves a la
mentar.

Nu decurso dessas ações, tem sido freqüente
tambén' ,1 participação de órgãos da mídia eletrônica e
até de ~:inples amadores, que registram os aconteci
mentos Em filmes ou fitas de vídeo. Em tais situações,
as inve~:1 gações policiais e os processos judiciais de
corrent(,~ fazem uso dessas gravações para análise
pericial, ulterior definição da verdade dos fatos.

Ac c·ntecimentos como os de Carajás, no Pará,
da Novu ap, em Brasília, da Favela Naval e das rebe
liões dE. I:EBEM e dos presídios, em São Paulo, bem
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demonstraram o valor do registro das imagens dos fa
tos na elucidação de responsabilidades criminais.

Entendemos que os resultados positivos dessas
iniciativas não devem ficar restritas ao mero acaso da
presença da mídia ou de amadores, mas devem de
correr de medidas institucionais que determinem o re
gisto dos acontecimentos sempre que haja presun
ção de resistência coletiva à atividade policial.

Esta precaução, que pode constituir-se em pro
dução antecipada de provas, contribui para que se as
socie objetividade a um processo de apuração crimi
nal arcaico e ineficiente como se reconhece ser o vi
gente no País. Objetividade e meios de prova oportu
namente colocados à disposição dos institutos de cri
minalística são recursos ponderáveis contra a inércia
institucional e as chicanas jurídicas que sabemos
pugnarem em benefício da impunidade e em prejuízo
da sociedade.

Na certeza de que nossa iniciativa se constitui
em aperfeiçoamento oportuno e conveniente para o
ordenamento jurídico federal, esperamos poder con
tar com o valioso apoio dos nobres Pares em favor de
sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tada Selma Schons.

PROJETO DE LEI N° 1.474, DE 2003
(Da Sra. Selma Schons)

Dispõe sobre identificação de polici
ais e bombeiros militares em ações de
preservação da ordem pública.

(Apense-se este ao PL-1524/2003.)

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei n° 4.898, de 9 de dezem

bro de 1965, fica acrescido da alínea "j", com a se
guinte redação:

"Art. 4° .
j) atuar o policial militar ou o bombeiro

militar sem identificação visível, afixada ex
ternamente ao uniforme, nas ações policiais
realizadas para a preservação da ordem pú
blica." (NR)

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

Justificação

Têm sido comumente constatadas ações de for
ças policiais, nas operações de manutenção da or
dem pública, em que suas identificações são enco
bertas, ou mesmo inexistentes.

Isso, certamente, é uma forma de os policiais se
acobertarem e dificultarem o seu reconhecimento,
por ocasião de futuras tentativas de representação
contra eles, nos casos de abuso de autoridade. Sim
plesmente, usam desse expediente condenável para
poderem utilizar de força muito além da necessária
para promover a contenção de manifestantes.

Consideramos que a falta de identificação dos
agentes policiais é a chave da impunidade, que possi
bilita a tomada de ações repressivas muito além do
que seria necessário ou permitido, para cada situa
ção. Os policiais são servidores públicos e devem, em
qualquer circunstância, ser sempre identificados. Se
não, numa situação de violência exacerbada, eles
não poderão ser responsabilizados, e se furtarão de
ser penalizados administrativa, civil ou criminalmente.

Como a Lei n° 4.898/65 regula o direito de repre
sentação e o processo de responsabilidade adminis
trativa, civil e criminal, nos casos de abuso de autori
dade, estamos propondo a inclusão de mais uma alí
nea ao seu artigo quarto, corno forma de caracterizar
o abuso dos policiais que pretendem dificultar sua
identificação, em casos que envolvam sua responsa
bilidade.

Esperamos, assim, contar com o apoio dos no
bres Pares para a aprovação desta proposição, que cer
tamente virá aprimorar o ordenamento jurídico federal.

Sala das Sessões, 10 de julho de 2003. - Depu
tada Selma Schons.

PROJETO DE LEI N° 1.485, DE 2003
(Do Sr. Zico Bronzeado)

Dispõe sobre o fornecimento, pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, de trans
porte, alimentação e pousada de pacien
tes, cujo tratamento se realizar fora do lo
cai do seu domicílio.

(Apense-se este ao PL-5908/2001.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS) deverá

fornecer transporte, de ida e volta, alimentação e pou
sada a pacientes que, em função de inexistência, in
suficiência ou carência de recursos médicos adequa
dos em seu local de domicílio, requeiram remoção
para outra localidade, em processo denominado Tra
tamento Fora do Domicílio - TFD.

Parágrafo único. A localidade a ser eleita para a
efetivação do tratamento deverá ser aquela que, dis
pondo das condições necessárias, seja a mais próxi
ma do domicílio do paciente.
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Art. 2° Havendo necessidade de acompanhante,
em especial nos casos de paciente pediátrico, paralí
tico, comatoso ou portador de deficiências mentais, o
SUS deverá fornecer ao acompanhante os mesmos
benefícios previstos no artigo 1°.

Art. 3° O Processo TFD será iniciado mediante
laudo médico que, emitido pelo responsável técnico
da Unidade do SUS onde o paciente foi primeiramen
te atendido, atestará a necessidade do paciente e, se
for o caso, de seu acompanhante, em utilizar o referi
do processo de tratamento.

Art. 4° Poderá o paciente, e seu acompanhante
se for o caso, preferindo realizar tratamento em outra
localidade mais distante, mais avançada em termos
médicos, ou de maior despesa de transporte, alimen
tação e pousada do que aquela indicada pelo laudo
médico, complementar com recursos próprios a dife
rença de custos.

Art. 5° O sistema de gerenciamento dos proces
so TFD ficarão a cargo das Secretarias Estaduais de
Saúde.

Art. 6° No deslocamento de pacientes e acom
panhantes do TFD deverão ser utilizados, preferenci
almente, meios de transporte aéreo, terrestre ou fluvi
al, pertencentes ao Poder Público.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de noventa dias da data de sua pu
blicação.

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

Justificação

Trata a presente proposição de proporcionar a
todos os brasileiros, indiferentemente de onde resi
dam, o acesso universal aos serviços de saúde, con
forme firma a Carta Magna Brasileira. Em momento
de grande lucidez, propôs na legislatura passada, o
Deputado Marcos Afonso, um Projeto de Lei com teor
semelhante, arquivado por força regimental, que res
gato aqui com muita honra, por se tratar de uma real
necessidade e ser aquele um grande político e cida
dão acreano, hoje por decisão própria afastado do
parlamento.

A idéia prevalecente do Projeto é responder a
uma indagação recorrente, especialmente em re
giões afastadas e interiores da Amazônia e do Cen
tro-oeste. Como ofertar ao cidadão residente em pe
quenos municípios e aldeias do interior do Brasil o
acesso pleno aos serviços de saúde sendo que, nes
sas regiões ainda hoje são escassos os profissionais

médicos e mais ainda os recursos tecnológicos dispo
níveis em qualquer das grandes cidades?

A questão que se apresenta não é apenas de
disponibilidade local das condições médicas, mas a
própria capacidade de cada paciente, com seus par
cos recursos financeiros se deslocarem até cidades e
centros em que possa ser atendido satisfatoriamente.

Propomos então que o Sistema Único de Saúde
- SUS, sistema aliás que persegue a universalidade
do atendimento aos pacientes médicos, seja respon
sável por ofertar aos que comprovadamente necessi
tem, possibilidade de transferência, com ônus para o
Poder Público, bem como de seu acompanhante,
quando for o caso, para outra localidade na qual se
jam disponíveis os recursos demandados.

Nesta versão, aproveito para propor que no
caso em que o paciente, por sua própria decisão em
vista muitas vezes da presença de parentes, ou por
maior grau de confiança em outro centro mais distan
te do que aquele originalmente recomendado, possa
complementar à sua própria custa, a diferença finan
ceira e, portanto, acessar o centro de sua preferência.

Nestes termos solicito aos nobres pares o apoio
necessário à presente proposta, certo de seus efeitos
como norma que visa distribuir igualmente os benefí
cios sociais.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Zico Bronzeado, PT/AC.

PROJETO DE LEI N° 1.486, DE 2003
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Dá nova redação a dispositivos das
Leis n° 8.212 I 91 e 8.213 I 91, ambas de
24 de julho de 1991, para reduzir a contri
buição previdenciária do (a) empregador
(a) doméstico (a) e do (a) empregado (a)
doméstico (a).

Despacho: (Às Comissões de Seguri
dade Social e Família e Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54 RICO))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei acrescenta o art. 20-A ao art. 20;

acrescenta o § 2°. ao art. 21; e, dá nova redação ao
art. 24, todos da Lei nO. 8.212/91. Acrescenta o § 2°.
ao art. 25; acrescenta o parágrafo único ao art. 36 e
acrescenta o § único ao art. 142, todos da Lei
8.213/91, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 20 .

._.__ .._,----------------_._-_._..•..•..•.......
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Art. 20-A. A contribuição do emprega
do (a) doméstico (a), faxineiros (as), diaris
tas e assemelhados, é calculada mediante a
aplicação da alíquota de 2% (dois por cento)
sobre o seu salário-de-contribuição mensal,
de forma não-cumulativa, observado o dis
posto no art. 28. (NR).

Art. 2° Acrescenta o § 2°., ao art. 21, com a se
guinte redação:

Art. 21 .
§ 20 A alíquota de contribuição prevista

no caput, será de 10% (dez por cento),
caso o segurado contribua individualmente
e exerça atividade profissional assemelhada
ao do (a) empregado (a) doméstico (a), as
sim considerado, entre outros, faxineiros
(as) e diaristas;

Art. 3° Altera o art. 24, caput, que passará a vi
gorar com a seguinte redação:

Art. 24. A contribuição do empregador
(a) doméstico (a) será de 8% (oito por cen
to) sobre o salário de contribuição do (a)
empregado (a) doméstico (a), assim consi
derado, entre outros, faxineiros (as) e diaris
tas, a seu serviço.

Art. 4° Os dispositivos abaixo relacionados, da
Lei n°. 8.213/91, de 24 de julho de 1991, passam a vi
gorar com a seguinte redação:

Art. 25 .
IV - A carência para a aposentadoria

por idade para os empregados (as) domésti
cos (as) e contribuintes individuais que exer
çam atividade profissional assemelhada (fa
xineiros (as) e diaristas), será reduzida para
60 (sessenta) contribuições mensais., res
peitando os limites de idade estabelecidos
pelo art. 48, caput.

Art. 36 ..
Parágrafo único: Aos empregados (as)

domésticos (as) e contribuintes individuais
que exerçam atividade profissional asseme
lhada (faxineiros (as) e diaristas) que, tendo
satisfeito as condições exigidas para a con
cessão de aposentadoria, será concedido
benefício no valor de 1 (hum) salário mínimo
mensal.

Art. 142 .

Parágrafo único. O número de meses
exigido para a carência da aposentadoria
por idade dos (as) empregados (as) domés
ticos (as) e contribuintes individuais que
exerçam atividade profissional assemelha
da, será de 60 (sessenta) contribuições
mensais, independentemente do ano de im
plementação das condições. (NR).

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Jornal Folha de S. Paulo divulgou no mês de
junho deste ano, que o segundo setor da economia
que gerou mais empregos no último período no Brasil
foi o de empregados domésticos. Foi divulgado, ain
da, que apenas 25,88 das empregadas domésticas
têm carteira assinada.

Essas evidências comprovam que muitas pes
soas de menor renda empregam trabalhadores do
mésticos, mas não assinam a carteira de trabalho
para não ter a obrigatoriedade de contribuir para a
previdência social, haja vista a elevada alíquota de
contribuição, fixada em 12% para o empregador do
méstico, incidente sobre a totalidade do salário men
sal pago ao trabalhador que lhe presta serviço.

Por outro lado, os empregados domésticos com
pactuam com essa situação por necessitar de empre
go e por não querer sofrer um desconto de até 11 %
(onze por cento) do respectivo salário.

Pior situação enfrentam os contribuintes indivi
duais que exercem atividade profissional assemelha
da, pois a alíquota de contribuição é de 20% (vinte por
cento) incidente sobre o montante recebido ao longo
do mês, observado o limite máximo do Regime Geral
de Previdência Social.

Buscando ampliar a inclusão social no Regime
Geral de Previdência Social, estamos propondo uma
redução das alíquotas de contribuição dos emprega
dores e empregados domésticos, bem como dos con
tribuintes individuais que exerçam atividade profissio
nal assemelhada.

Tendo em vista a relevância da proposta, conta
mos com o apoio dos Senhores parlamentares para a
aprovação deste projeto de lei, que temos certeza,
contemplará, inúmeros brasileiros/brasileiras que se
encontram na informalidade.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Orlando Desconsi, PT/RS.
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PROJETO DE LEI N° 1.524, DE 2003
(Do Senado Federal)

PLS N° 123/2003
OFíCIO N° 1.086/2003

Torna obrigatória a identificação
dos servidores dos órgãos de segurança
pública do Estado quando participem em
operações de controle e manutenção da
ordem pública e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico; e Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd).
Apensem-se a este PL N° 1.473/2003 e PL
N° 1.474/2003.

PROJETO DE LEI N° 1.547, DE 2003
(,)os Srs. Antonio Carlos Pannunzio

e Anivaldo Vale)

Fica prorrogado por sessenta dias o
prazo para requerimento de parcelamen
lo de dívidas objeto da Lei n° 10.684, de
:10 de maio de 2003.

Despacho: Às Comissões de
Finanças e Tributação; Constituição e
custiça e de Redação (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Ilpreciação Conclusiva pelas Comissões 
/\rt. 24 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Nas operações ou ações de controle e ma

nutenção da ordem pública e no policiamento ostensivo,
os servidores dos órgãos de segurança pública da União,
Estados e Distrito Federal deverão utilizar o uniforme pa
drão de serviço, com identificação pessoal e intransferí
vel, desde que não se comprometa o sigilo das ativida
des de polícia judiciária ou administrativa, de investiga
ção ou de operações de inteligência.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto
neste artigo constitui abuso de autoridade, conforme
o disposto nas alíenas "a" e "h" do art. 3° da Lei n°
4.898, de 9 de dezembro de 1965.

Art. 2° As operações de controle e manutenção
da ordem pública realizadas pelos organismos de se
gurança pública da União, dos Estados e do Distrito
Federal deverão, sempre que possível, ser registra
das através de filmagens ou outros meios magnéticos
ou digitais, de maneira a permitir uma clara e comple
ta avaliação das formas de operação das unidades
envolvidas e da atuação individual dos servidores
nela participantes, ressalvado o sigilo das atividades
de polícia judiciária ou administrativa, das investiga
ções e das operações de inteligência.

§ 1° Os filmes, fitas de vídeo e outros meios mag
néticos ou digitais nos quais tenham sido registradas as
operações realizadas devem ser encaminhados, imedia
tamente após a conclusão da operação a que se refiram,
ao Corregedor ou Ouvidor do órgão responsável pelo
planejamento e direção da operação.

§ 2° O responsável pelo planejamento e direção
da operação deverá, sob pena de responsabilidade,
justificar detalhadamente os motivos que impossibili
taram o registro da ação através dos meios previstos
no caput deste artigo.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi
tenta) dias após a data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de julho de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O l:ongresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Os prazos a que se referem o inciso I, do

art. 4° e, () caput do art. 5°, da Lei n° 10.684, de 30 de
maio de :~.003, ficam prorrogados por sessenta dias a
contar elE! 31 de julho de 2.003.

Arl. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica,;:i 10.

Justificação

A _ai n° 10.684, de 30 de maio de 2.003, facul
tou que c,s débitos juntos à Secretaria da Receita Fe
deral, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ao
Instituto I~acional do Seguro Social e ao Programa de
RecupHilção Fiscal-REFIS fossem parcelados e re
negociéll: os de acordo com as suas disposições.

Os artigos quarto e quinto previram que os par
celamen10s das dívidas junto à SRF, à PGFN e ao
INSS delteriam ser requeridos até o último dia útil do
segundu mês subsequente ao da publicação da refe
rida lei,lue ocorrera em 31/05/2.003, ou seja, o prazo
encerra"· se-á em 31/07/2.003.

Ni:1 minência da expiração do referido prazo, ve
rifica-sEl 'lue esse período foi por demais exíguo, não
sendo S Lficiente para que os interessados requeres
sem os I:arcelamentos das dívidas referentes a tribu
tos e COI- tribuições federais a que têm direito, face ao
tempo d 3spendido na regulamentação da lei, bem
como dI) ) episódios de greves provocados pelos ser
vidores I: úblicos federais.

A p 'esente proposta amplia esse prazo por mais
60 dias 110 intuito de evitar prejuízos para as empre
sas opt.:! Iltes pelo Programa de Recuperação Fiscal 
REFIS, I: ntre outras.

CCllltamos com o apoio dos nobres pares para a
apreciar> io e a aprovação desta matéria.

S"ll das Sessões, 24 de julho de 2003. - Depu
tado AI11 onio Carlos Pannunzio; Deputado Anival
do VaiE!

•.... >l'

._---,-, " _ , , ,,, ,-,_._ ,,.- --" ..
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 124, DE 2003
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 336/03
AVISO N° 724/03 - SUPARlC. CIVIL

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da Agência Nacional de Águas - ANA, e
dá outras providências. Pendente de pa
recer da Comissão Mista do Congresso
Nacional.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
ao Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas - ANA os seguintes car
gos efetivos e respectivos quantitativos:

1- duzentos e trinta e nove cargos de Especia
lista em Recursos Hídricos:

11 - vinte e sete cargos de Especialista em Geo
processamento; e

111- oitenta e quatro cargos de Analista Adminis
trativo.

Art. 2° Os cargos efetivos a que se referem os in
cisos I e 11 do art. 1° desta Medida Provisória são de
correntes da transformação de duzentos e sessenta e
seis cargos de Regulador e aqueles a que se refere o
inciso 111 do art. 1° desta Medida Provisória, da trans
formação de oitenta e quatro cargos de Analista de
Suporte à Regulação, criados pela Lei n° 10.410, de
11 de janeiro de 2002.

Art. 3° São atribuições do cargo de Especialista
em Recursos Hidrícos o exercício de atividades de ní
vel superior de elevada complexidade e responsabili
dade, relativas à gestão de recursos hídricos, envol
vendo a regulação, outorga e fiscalização do uso de
recursos hídricos, à implementação, operacionaliza
ção e avaliação dos instrumentos da política nacional
de recursos hídricos, à análise e desenvolvimento de
programas e projetos de despoluição de bacias hidro
gráficas, eventos críticos em recursos hídricos e pro
moção do uso integrado de solo e água, entre outras
ações e atividades análogas decorrentes do cumpri
mento das atribuicões institucionais da ANA, referen
tes à gestão de recursos hídricos.

Parágrafo único. Integram as atribuições do car
go de Especialista em Recursos Hidrícos a promoção

e o fomento ao desenvolvimento de pesquisas cientí
ficas e tecnológicas, voltadas para o conhecimento, o
uso sustentado, a conservação e a gestão de recur
sos hídricos, e a promoção de cooperação e divulga
ção técnico-científica, bem como a transferência de
tecnologia na área.

Art. 4° São atribuições do cargo de Especialista
em Geoprocessamento o exercício de atividades de
nível superior de elevada complexidade e responsabi
lidade, relativas a operação de sistemas de geopro
cessamento e de tratamento de informacões geográ
ficas, referentes à regulação, outorga e fiscalização
do uso de recursos hídricos. Implementação, operaci
onalização e avaliacão dos instrumentos da política
nacional de recursos hídricos, à análise e desenvolvi
mento de programas e projetos de despoluição de ba
cias hidrográficas, eventos críticos em recursos hídri
cos e promoção do uso integrado de solo e água, en
tre outras acões e atividades análogas decorrentes
do cumprimento das atribuições institucionais da
ANA, referentes ao geoprocessamento e tratamento
de informações geográficas.

Parágrafo único. Integram as atribuições do car
go de Especialista em Geoprocessamento a promo
ção e o fomento ao desenvolvimento de pesquisas ci
entíficas e tecnológicas relativas ao geoprocessa
mento, voltadas para o conhecimento, o uso sustenta
do, a conservação e a gestão de recursos hídricos, e
a promoção de cooperação e divulgacão técnico-ci
entífica, bem corno a transferência de tecnologia na
área.

Art. 5° São atribuições do cargo de Analista Admi
nistrativo o exercício de todas as atividades administrati
vas e logísticas relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo da ANA, fazendo uso de
todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades.

Art. 6° O ingresso nos cargos referidos nos inci
sos I a 111 do art. 1° desta Medida Provisória far-se-á
mediante prévia aprovação em concurso público es
pecífico. de provas ou de provas e títulos.

§ 1° O concurso referido no caput incluirá a etapa
de curso de formação, conforme dispuser o edital de
abertura do certame, observada a legislação pertinente.

§ 2° O concurso para ingresso no cargo referido
no inciso 111 do art. 1° desta Medida Provisória poderá
ser realizado por áreas de especialização.

§ 3° São requisitos de escolaridade para ingres
so nos cargos referidos nos incisos I a 111 do art. 1°
desta Medida Provisória:



35604 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

I - curso superior completo ou habilitação legal
equivalente; e

11 - diploma de conclusão de curso superior,
com habilitação legal específica, conforme definido
no edital do concurso, para os cargos de Analista
Administrativo.

§ 4° Para acesso às áreas de especialização a
que se refere o § 2° do art. 6°, poderão ser estabeleci
dos, no ato que as delimitar, requisitos específicos de
formação e titulação.

Art. 7° Os ocupantes dos cargos referidos nos inci
sos I a 111 do art. 1° desta Medida Provisória cumprirão
jornada de trabalho de quarenta horas semanais.

Art. 8° Os padrões de vencimento básico dos
cargos de que tratam os incisos I a III do art. 1° desta
Medida Provisória são os constantes do Anexo I.

Parágrafo único. A investidura em cargo de
Especialista em Recursos Hidrícos. Especialista em
Geoprocessamento e Analista Administrativo ocorre
rá, exclusivamente, no padrão inicial da classe inicial
da respectiva tabela.

Art. 9° A movimentação do servidor na tabela
constante do Anexo I a esta Medida Provisória ocor
rerá mediante progressão funcional e promoção.

§ 1° Para fins do disposto neste artigo, progres
são é a passagem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor do últi
mo padrão de uma classe para o primeiro padrão da
classe imediatamente superior.

§ 2° O regulamento disporá sobre os requisitos
e critérios a serem observados na movimentação do
servidor, observado, para fins de progressão funcio
nai, o interstício mínimo de um ano em cada padrão e,
para a promoção, a participação em curso de aperfei
çoamento.

Art. 10. Os ocupantes dos cargos referidos nos
iniciso I a 111 do art. 1° desta Medida Provisória serão
submetidos a avaliação de desempenho funcional,
que terá seus resultados apurados mensalmente e
consolidados a cada doze meses, obedecendo ao
disposto nesta Medida Provisória.

§ 10 A avaliação anual de desempenho terá
como finalidade a verificação da observância dos se
guintes critérios:

I - produtividade no trabalho, com base em pa
drões previamente estabelecidos de qualidade e eco
nomicidade;

li - capacidade de iniciativa;
III - cumprimento das normas de procedimentos e

de conduta no desempenho das atribuições do cargo;

IV - assiduidade;
V - pontualidade; e
VI - disciplina.
§ 2° Os critérios de avaliação serão aplicados e

ponderados em conformidade com as características
das funções exercidas, sendo considerado insuficiente,
para obtenção de progressão ou promoção por mereci
mento, o desempenho apurado em avaliação que com
prove o desatendimento, de forma habitual, de qualquer
dos requisitos previstos no § 1° deste artigo.

§ 3° Será dado conhecimento prévio aos servi
dores dos critérios, das normas e dos padrões a se
rem utilizados para a avaliação de seu desempenho.

§ 4° É assegurado ao servidor o direito de acom
panhar todos os atos de instrução do procedimento
que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.

Art. 11. Os ocupantes dos cargos de Especialis
ta em Recursos Hídricos e Especialista em Geopro
cessamento farão jus à Gratificação de Desempenho
de Atividade de Recursos Hídricos - GDRH, no per
centual de até trinta e cinco por cento incidente sobre
o respectivo vencimento básico.

Art. 12. A GDRH será atribuída em função do efeti
vo desempenho do servidor, bem assim do alcance de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato da Diretoria Colegiada da ANA.

§ 1° Até quinze pontos percentuais da GDRB
serão atribuidos em função do alcance das metas ins
titucionais.

§ 2° Enquanto não forem regulamentadas e até
que sejam processados os resultados da primeira
avaliação de desempenho, a GDRH será atribuída
aos servidores no percentual de vinte por cento do
vencimento básico do servidor.

§ 3° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do início do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor.

§ 4° O titular de um dos cargos efetivos refe ridos
nos incisos I e 11 do art. 1° desta Medida Provisória,
quando investido em cargo em comissão de Natureza
Especial, DAS-6 e DAS-5, ou equivalente, em órgãos
ou entidades do Governo Federal, fará jus à GDRH
calculada com base no limite máximo dos pontos fixa
dos para a avaliação de desempenho.

§ 5° O titular de um dos cargos efetivos referidos
nos incisos I e 11 do art. 1° desta Medida Provisória,
que não se encontre em exercício na ANA, somente
fará jus à GDRH:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, situação na qual per-
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ceberá a GDRH calculada com base nas mesmas re
gras válidas para os servidores que se encontram em
exercício na ANA; ou

11 - quando cedido para órgãos e entidade do
Governo Federal distintos dos indicados no inciso I
deste parágrafo, situação na qual perceberá a GDRH
da seguinte forma:

a) servidor investido em cargo em comissão de
Natureza Especial, DAS-6, DAS - 5, ou equivalentes,
perceberá a GDRH em valor calculado com base no
disposto no § 4°.

b) servidor investido em cargo em comissão
DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDRH em valor
calculado com base em setenta e cinco por cento do
limite máximo de pontos fixados para a avaliação de
desempenho.

§ 6° O regulamento disporá sobre a periodicida
de da avaliação de desempenho a ser efetivada para
os fins deste artigo.

Art. 13. Para fins de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, a GDRH:

I - somente será devida, se percebida há pelo
menos cinco anos; e

II - será calculada pela média aritmética dos
percentuais de gratificação percebidos nos últimos
sessenta meses anteriores à aposentadoria ou insti
tuição da pensão.

Art. 14. Os servidores ocupantes dos cargos re
feridos nos incisos I a 111 do art. 1° desta Medida Provi
sória não fazem jus à percepção da Gratificação de
Atividade - GAE de que trata a Lei Delegada n° 13,
de 27 de agosto de 1992.

Art. 15. Aplica-se, excepcionalmente, aos candi
datos aprovados ria primeira etapa do concurso públi
co realizado pela ANA, convocado por meio do Edital
n° 01, de 2002, e suas retificações, para provimento
de cargos de Regulador, o disposto nesta Medida
Provisória, relativamente aos cargos referidos nos in
cisos I e II do art. 1° desta Medida Provisória.

§ 1° Os candidatos aprovados na primeira etapa
do concurso referido no caput, nos termos do respec
tivo edital, deverão formalizar, junto à ANA. no prazo
de quinze dias úteis a partir da publicação desta Me
dida Provisória, termo de ratificação de inscrição no
referido certame, observados os seguintes critérios:

I - os candidatos aprovados na primeira etapa
do concurso para o cargo de Regulador - área de
Recursos Hídricos, deverão ratificar a sua inscrição
para o cargo de Especialista em Recursos Hídricos; e

11 - os candidatos aprovados na primeira etapa
do concurso para o cargo de Regulador - área de

Geoprocessamento, deverão ratificar a sua inscrição
para o cargo de Especialista em Geoprocessamento.

§ 2° Somente os candidatos aprovados na pri
meira etapa do concurso referido no caput que forma
lizarem o termo de ratificação de inscrição poderão
participar da segunda etapa do concurso, com vistas
à investidura nos cargos referidos nos incisos I e 11 do
art. 1° desta Medida Provisória.

Art. 16. A remuneração dos cargos da Carreira
de Agente Penitenciário Federal, criada pela Lei n°
10.693, de 25 de junho de 2003, é composta pelo ven
cimento básico constante do Anexo 11 a esta Medida
Provisória, pela gratificação de atividade de que trata
o art. 3° da Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de
1992, por gratificação de Atividade Penitenciária Fe
deral no percentual de duzentos por cento, Gratifica
ção de Compensação Orgânica no percentual de du
zentos por cento, Gratificação de Atividade de Risco
no percentual de duzentos por cento, Gratificação de
Atividade de Custódia Prisional, no percentual de du
zentos por cento, e Indenização de Habilitação de
Custódia Prisional, calculada no percentual de dez
por cento, e outras vantagens de caráter pessoal defi
nidas em lei.

Parágrafo único. As Gratificações e a indeniza
ção a que alude este artigo:

I - serão calculadas. de modo não cumulativo,
sobre o vencimento básico do cargo do servidor; e

11 - não se incorporam ao vencimento, nem se
rão computadas ou acumuladas para fins de conces
são de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento.

Art. 17. Aplica-se aos servidores ocupantes dos
cargos de que tratam os incisos I a 111 do art. 1° e do
art. 16 desta Medida Provisória a vantagem pecuniá
ria individual instituída pela Lei n° 10.698, de 02 de ju
lho de 2003.

Art. 18. A partir da vigência desta Medida Provi
sória, o valor do auxílio-financeiro de que trata o art.
14 da Lei n° 9.624, de 02 de abril de 1998, será calcu
lado com base no vencimento básico do cargo a ser
provido, acrescido das demais vantagens de caráter
geral e permanente instituídas por lei, inclusive gratifi
cações de desempenho ou de produtividade, obser
vados os seus percentuais ou valores máximos.

Art. 19. Ficam criados, no âmbito do Poder Exe
cutivo Federal, sem aumento de despesa, cento e
trinta e um cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS e cento e trinta e
uma Funções Gratificadas - FG, assim distribuídos:



Brasília, 9 de julho de 2003

E):,:elentíssimo Senhor Presidente da República,
1. ::,ubmeternos à elevada consideração de Vossa

Excelên:: a minuta de projeto de Medida Provisória que
dispõe !i(bre a criação do Quadro de Pessoal da Agên
cia Naciol lal de Águas - ANA, e dá outras providências.

2. A Agência Nacional de Águas foi instituída
pela Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000, sem que,
contudo, houvessem sido criados os cargos destina
dos a 0::11 npor o seu quadro de pessoal. Como ocorri
do com r: utras autarquias especiais, criadas para pro
ver o GUI 'erno Federal de instrumentos para a implan
tação d " sua política de regulação, foi concedida à
ANA aul:,)rização para, no prazo de trinta e seis me
ses, pro'ver suas necessidades por meio de contrata
ções terr porárias por excepcional interesse público.

3.:: or outro lado, O art. 27 da referida lei meramen
te atribu! l à ANA competência para a realização de con
curso p(11 )Iíco para preenchimento das vagas edstentes
no seu quadro de pessoal, contudo, tais vagas somente
foram cm Idas por meio da lei n° 10.410, de 11 de janeiro
de 200~!. a mencionada lei criou duzentos e sessenta e
seis car';j< >S de regulador, bem corno oitenta e quatro car
gos de i:1I1alista de suporte à regulação, ambos de nível
superior destinados à execução das atribuições legal
mente in!;tituídas pela lei n° 9.984, de 2000, e vinte car
gos efeli'/os de procurador.

4. I' o entanto, o diploma legal não cumpriu, inte
gralmer t:l, o disposto no art. 37, X da Constituição:
não fixOL os vencimentos desses cargos, nem as par
celas ccr nponentes de sua remuneração, e tampouco
definiu il; respectivas atribuições ou requisitos para
sua inVl:didura, ou as suas peculiaridades, como exi
ge o COl :;eito de cargo público assumido pela Carta
Magna. E:m seu art. 39, § 1°.

5. f 'osteriormente, valendo-se das disposições
do incisll 111 do art. 21 da lei n° 9.986. de 18 de julho de
2000, q.J 3 dispõe sobre a gestão de recursos huma
nos da~; j \gências Reguladoras e dá outras providên
cias, a Diretoria da Agência, por meio da Resolução
Interna 1) 104, de 31 de maio de 2002, aprovou o Re
gulamen o de Recursos Humanos, em que se encon
tram a cl , finição de atribuições dos cargos de Regula
dor (cap. IV) e de Analista de Suporte à Regulação
(cap. V), bem como as de Procurador Federal (cap.
VI), con<,rme estabelecidas no art. 37 da medida pro
visória n' 2.229-43, de 6 de setembro de 2001 , e a ta
bela de remuneração relativa aos dois primeiros car
gos (ann (O 11). Cabe ressaltar que, para esses cargos
público::;, não foi definida uma tabela de vencimentos,
mas ufTl,ô tabela salarial comum para os cargos de re
gulador t. de analista de suporte à regulação, com 20
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vinte e nove DAS-5; cinqüenta e um DAS-4; cinqüenta EM IntElI' ninisterial n° 234/2003/MP/MMAlMJ/MPS
e um DAS-3; cento e oito FG-1; e vinte e três FG-2.

Art. 20. São extintos, no âmbito do Poder Execu
tivo Federal, para compensação dos cargos criados
no art. 19 desta Medida Provisória, um cargo de Natu
reza Especial; bem como, duzentos e noventa e seis
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS e cinqüenta e duas Funções
Gratificadas, assim distribuídos: vinte e dois DAS-6;
cento e cinqüenta DAS-2; cento e vinte e quatro
DAS-1; e cinqüenta e duas FG-3.

Art. 21. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, na Carrei
ra Previdenciária de que trata a Lei ri2 10.355, de 26
de dezembro de 2001, seiscentos cargos efetivos,
sendo duzentos de Analista Previdenciário, de nível
superior, e quatrocentos de Técnico Previdenciário,
de nível médio.

Art. 22. Esta Medida Provisória entra em visor
na data da sua publicação.

Art. 23. Revoga-se o art. 4° da Lei n° 10.693, de
25 de junho de 2003.

Brasília, em 11 de julho de 2003; 182° da Inde
pendência e 115° da República. - José Alencar.
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R$3.400,00 e terminando conjunto nO 79/SG RlSEG EsíMP, de 16 de abril de
2003. A diretoria colegiada da ANA deliberou adiar a
realização da etapa complementar do concurso. Sob
imediato aviso aos candidatos aprovados na primeira
fase do certame e publicação no diário oficial.

10. Diante dessa situação e das inevitáveis re
percussões desfavoráveis que surgiriam.

Em decorrência do cancelamento do concurso,
foi considerada a possibilidade de edição de medida

Provisória, a fim de reparar eventual dano que
possa ocorrer em detrimento da validade do Concur
so, quando da decisão do supremo tribunal federal
sobre a ADIN nO 2.310. Para justificar a necessidade
da edição da medida provisória, ressalta-se que:

a) a ANA, única agência contemplada com car
gos públicos, difere das demais pela sua principal ca
racterística de reguladora do uso de bens públicos e
não de serviços públicos;

b) o adequado desenvolvimento de suas atribui
ções e competências não pode ficar condicionado a
eventuais contratações de pessoal, por períodos de
terminados, gerando a constante necessidade de trei
namentos e sazonais inexistência de servidores em
número indispensável á condução de suas atividades;

c) sob responsabilidade da ANA recaem várias
atribuições de extrema importância nos dias atuais,
cuja significação deverá ser gradativamente potencia
lizada ao longo do tempo, como as que se referem à
gestão dos recursos hídricos de domínio da união, à
implementação do sistema nacional de gerenciamen
to de recursos hídricos, envolvendo, neste caso, inú
meros outros atores no nível estadual, e à implemen
tação da política nacional de recursos hídricos;

d) no contexto de suas atribuições de natureza
ordinária incluem-se outras de caráter pontual, como
a de planejar e promover ações destinadas a prevenir
ou minimizar os efeitos de secas e inundações, em
apoio aos estados e municípios, que, ao lado da con
cessão de outorgas de direito de uso de recursos hí
dricos, se inserem na constituição como de compe
tência da união;

e) é inequívoca, portanto, a necessidade de se
compor o quadro de pessoal da ANA, a fim de que
possa, já nos seus primeiros anos de existência, exer
cer plena e eficazmente suas atribuições, inclusive
promover a ampliação de comitês de bacia e o senso
riamento de possíveis riscos à degradação ou a con
taminação dos recursos hídricos, para evitar calami
tosos desastres como o que recentemente ocorreu na
bacia do rio Paraíba do sul, na região de Cataguases,
em Minas Gerais.

11. A solução proposta, todavia, implica redefinir
a composição do quadro de pessoal da ANA, suprindo
lacunas das leis n° 9.984, de 2000. e n° 10.410, de
2002, a fim de que a agência possa, efetivamente, con
tar com quadros efetivos e servidores capacitados a

referências, iniciando em
em R$7.1 00,00.

6. O mencionado artigo não poderia ter sido utili
zado para dispor sobre a definição das atribuições de
um cargo público, uma vez que faz expressa menção
a emprego público, no corpo daquela lei. Além disso,
há que se lembrar que, devido à concessão de liminar
pelo STF em outubro de 2001 , sobre a ação direta de
inconstitucionalidade n° 2.31 O, diversos artigos da re
ferida lei tiveram sua eficácia suspensa até o julga
mento final da ADln. entre eles o art. 15, que afirmava
claramente que "regulamento próprio de cada agên
cia disporá sobre as atribuições específicas, a estru
turação, a classificação e o respectivo salário dos em
pregos públicos de que trata o art. 2°, respeitados os
limites remuneratórios definidos no anexo 111". Enten
de-se, assim, que a diretoria da agência não dispu
nha de competência para regulamentar os cargos e
posteriormente convocar o concurso público para seu
provimento.

7. ainda assim, a ANA publicou o edital nO
001/2002, em li de outubro de 2002, iniciando o pro
cesso de realização de concurso público para provi
mento de cento e dez cargos de regulador, sendo no
venta e nove deles destinados à área de atuação re
cursos hídricos e onze para a área de atuação de ge
oprocessamento. Constituíram-se, na verdade, dois
diferentes cargos, para os quais visava a ANA realizar
concursos públicos específicos. Evidenciando-se
uma vez mais a impropriedade da formulação legal
originária, que previa apenas um cargo destinado às
suas atividades finalísticas - o de regulador.

8. A ANA programou a realização do concurso
para efetivação em duas fases. A primeira const~uída

de prova de conhecimentos específicos e gerais. De ca
ráter eliminatório e classificatório, de acordo com a área
de atuação escolhida pelo candidato, bem como prova
de redação - de caráter eliminatório e c1assificatório e
avaliação de títulos - de caráter c1assificatório. Essa
fase aconteceu entre 8 de dezembro de 2002 e 11 de
abril de 2003, quando se realizou a última chamada
para a fase complementar, que se compunha de curso
de formação. De caráter eliminatório e c1assificatório,
cujo inicio se daria a partir de 22 de abril de 2003.

9. Entretanto, em reunião realizada em 16 de
abril de 2003, com representantes das secretarias de
gestão e de recursos humanos, do ministério do pla
nejamento' orçamento e gestão, dirigentes da ANA se
depararam com dúvidas suscitadas pelas secretarias
sobre a legalidade da fixação, por resolução interna
da diretoria da ANA, da definição das atribuições dos
cargos, bem como o valor da remuneração corres
pondente. Fixada com base, como ressaltamos, no
art. 21 da lei n° 9.986, de 2000. E indicada no subitem
2.3 do edital respectivo. Em conseqüência, acatando
também recomendação das secretarias, no oficio
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assumir as suas competências legais, evitando-se a
simplificação exagerada contida na previsão legal em
vigor..assim, propomos que. Em lugar de um cargo
único de "regulador", que, Ademais, não tem atribui
ções legais fixadas em lei específica. Como dispõe o
texto constitucional, seja a ANA dotada de, essencial
mente, dois cargos voltados a suas atividades finalísti
cas: especialista em recursos hídricos e especialista
em geoprocessamento. Tais cargos, na verdade, são
os que, de fato, pretendia a ANA prover, uma vez que o
concurso público mencionado expressamente "subdi
vidiu" o cargo de "regulador" nas áreas de recursos hí
dricos e de geoprocessamento. Transformam-se, além
disso, os cargos (também somente formalmente pre
vistos) de analista de suporte à regulação em cargos
de analista administrativo, tomando-se como base a
própria lei nO 10.410, de 2002. Que criou cargos no âm
bito do instituto brasileiro do meio ambiente e dos re
cursos naturais renováveis - ibama, autarquia especial
que também exerce funções reguladoras e poder de
polícia no tocante à legislação ambiental.

12. A remuneração prevista na proposta ora
apresentada segue também os mesmos valores de
vencimento básico previstos pela lei n° 10.410. De
2002, evitando-se, assim, a fixação de novos paradig
mas remuneratórios no serviço público para cargos
assemelhados. No entanto,

tendo em vista as especificidades dos cargos de
especialista em geoprocessamento e especialista em
recursos hídricos e o elevado grau de qualificação
exigido desses profissionais, prevê-se, de forma simi
lar às demais carreiras do serviço público federal, o
pagamento de gratificação de desempenho, no per
centual de até 35% do vencimento básico, cuja atribu
ição dependerá da avaliação de desempenho indivi
duai e das metas de desempenho institucional atingi
das pela ANA, em cada período de avaliação.

13. A fim de superar eventuais dúvidas quanto à
validade do certame já iniciado, propõe-se que os
candidatos nele inscritos e aprovados em sua primei
ra etapa possam ser investidos nos cargos de especi
alista em recursos hídricos e de especialista em geo
processamento, tendo em vista que as atribuições
previstas no edital n° 1, de 2002, são essencialmente
as mesmas fixadas nesta proposta de medida provi
sória. Tal investidura seria precedida. No entanto, de
ratificação, a ser firmada no prazo de quinze dias, de
suas inscrições no curso de formação, para que o
mesmo possa ter prosseguimento. Assim, evitar-se-á
o provimento de cargos que, sem previsão legal sufi
ciente, poderiam revelar-se, eventualmente, inade
quados às diretrizes da política de recursos humanos
a ser implementada pelo governo, especialmente no
caso das "agências reguladoras", sem, contudo, pre
judicar cidadãos que, confiantes na legalidade da ini
ciativa de uma entidade da administração federal,

candidataram-se, validamente, a ingressar no serviço
público.

14. Propõe-se. Adicionalmente que, a fim de
afastar dúvidas quanto à aplicação do art. 14 da lei n°
9.624, de 1998. E em beneficio, inclusive, dos mes
mos candidatos, o valor do auxílio-financeiro de cin
qüenta por cento da remuneração do cargo a ser
pago aos candidatos aprovados na primeira etapa de
concursos públicos, durante os cursos de formação
que constituem a sua segunda etapa, seja calculado
com base no valor do vencimento básico do cargo a
ser provido, acrescido das vantagens de caráter geral
e permanente, inclusive gratificações de desempe
nho, em seu valor ou percentual máximo. Tal provi
dência se mostra indispensável à medida que, em al
guns casos, tais gratificações são pagas, por perío
dos delimitados, a partir da posse no cargo, em valo
res inferiores, prejudicando os candidatos em tais
concursos durante a fase de formação.

15. O veto presidencial ao anexo da lei n°
10.693. De 25 de junho de 2003, que cria a carreira de
agente penitenciário federal, se deu em razão da
substituição do anexo que constava da medida provi
sória original, de n° 110, de 14 de março de 2003. No
qual figurava apenas o vencimento básico do cargo 
como tem sido a prática na elaboração de textos lega
is de criação de carreiras ou planos de cargos de sa
lários - por outro, contendo os valores de todas as
parcelas da remuneração do cargo, além de impreci
são na coluna 'cargo', quando se refere ao seu nível.
Apesar de o texto do art. 4° referir-se a "gratificações
de igual valor às referidas no art. 4° da lei n° 9.266. De
15 de março de 1996", de "indenização de habilitação
de custódia prisional" e de "gratificação de atividade
de custódia prisional", constaram do anexo do projeto
de lei de conversão parcelas com as seguintes abrevi
aturas: 'lnd. Hab. Pol.', 'Grat. Ativ. Pol. Fed.', 'Grat.
Comp. Org.', 'Grat. At. Risco' E 'Ativ. de Cust:.

16. Tais gratificações relacionadas no art. 4° da
lei n° 9.266, de 1996, são, de fato, as de atividade poli
ciai federal, de compensação orgânica e de atividade
de risco. Contudo, o art. 4° do projeto tão somente dis
põe que as gratificações sejam calculadas da mesma
forma que as da carreira policial federal, e não que te
nham a mesma denominação. Ademais, a despeito
de o texto do projeto referir-se a indenização de habili
tação de custódia prisional', o título de tal parcela
aparece no anexo como 'indo Hab. Pol.'. Bem assim a
'gratificação de atividade de custódia prisional' figura
no anexo como 'Ativ. de Cust.'.

17.Além de deixar muito a desejar em termos de
técnica legislativa, o anexo, na forma em que foi apro
vado, poderia conduzir a equívocos interpretativos e
mesmo levar à falsa impressão de que a remunera
ção do cargo contém mais parcelas do que as referi
das no texto do projeto. A possibilidade de dúvida in-
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terpretativa, pelo seu potencial de gerar insegurança
jurídica, foi justificativa suficiente para se vetar o dis
positivo, por contrariedade ao interesse público.

18. O art. 4° da Lei n° 10.693. de 2003, ao pre
tender definir a remuneração do cargo de Agente Pe
nitenciário Federal, apresentou inconsistência que in
viabiliza a identificação objetiva da composição remu
neratória do cargo. Assim, mantido o espírito inicial do
art. 4° daquela Lei e também em razão do veto, ne
cessário se faz fixar o vencimento básico da carreira e
explicitar com clareza, a composição remuneratória,
mediante a atribuição de denominação às gratifica
ções e indicação dos respectivos percentuais que de
vem incidir sobre o vencimento básico a ser fixado no
Anexo 11 do presente Projeto.

19. Propomos. ainda, para resolução urgente de
demandas para o término do processo de reestrutura
ção de diversos órgãos da Administração Federal e a
necessidade de lei, em sentido material, para a trans
formação de cargos públicos, a criação, no âmbito do
Poder Executivo Federal, de cento e trinta e um car
gos em comissão do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores - DAS e cento e trinta e uma Fun
ções Gratificadas - FG, sendo vinte e nove DAS-5:

cinqüenta e um DAS-4; cinqüenta e um DAS-3;
cento e oito FG-1; e vinte e três FG-2; perfazendo um
total de duzentos e sessenta e dois cargos em comis
são e funções gratificadas. Para compensar o aumen
to da despesa daí decorrente, propõe-se a extinção
de um cargo de Natureza Especial. duzentos e noven
ta e seis cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS e cinqüenta e
duas Funções Gratificadas - FG, sendo vinte e dois
DAS-6; cento e cinqüenta DAS-2; cento e vinte e qua
tro DAS-1; cinqüenta e duas FG-3, num total de tre
zentos e quarenta e nove cargos em comissão e fun
ções gratificadas. Com isso, espera-se encerrar o pro
cesso de reestruturação dos órgãos da Administra
ção Federal sem aumento de despesa no corrente
exercício, como demonstração de austeridade e preo
cupação com o uso racional dos cargos em comissão
e funções gratificadas.

20. Por fim, propõe-se a criação de seiscentos
cargos no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, na Carreira Previdenciária,
sendo duzentos cargos de Analista Previdenciário e
quatrocentos cargos de Técnico Previdenciário, com
o objetivo de viabilizar a continuidade das atividades
do INSS e suprir a carência de pessoal nas suas áre
as finalísticas, dando prosseguimento ao processo de
formação do quadro de pessoal necessário ao cum
primento da missão institucional do Instituto. Além
disso, a criação destes cargos possibilitará a substitu
ição dos prestadores de serviços atualmente terceiri
zados, cujos contratos tiveram seu fim determinado
pelo Tribunal de Contas da União - TCU, bem como

o inicio da estruturação de novas Gerências-Executi
vas, Agências da Previdência Social e Unidades
Avançadas de Atendimento, necessárias para melho
rar o atendimento ao cidadão.

21. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2qOO, em rela
ção aos cargos da Agência Nacional de Aguas, pode
ser considerado plenamente atendido, uma vez que a
despesa decorrente do provimento de 110 cargos já
se encontra devidamente prevista na Lei Orçamentá
ria Anual, estimada em R$ 1,9 milhão, no ano de
2003. A despesa para o ano de 2004, estimada em R$
5.2 milhões, constará do Projeto de Lei Orçamentária
Anual de 2004, em fase de elaboração, sendo absor
vidas pela margem líquida de expansão para despe
sas de caráter continuado, calculada e demonstrada
no anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. No ano
de 2005, a despesa anualizada de R$ 5.2 milhões re
duzirá a margem líquida de expansão para despesas
de caráter continuado daquele exercício, o que se
mostra compatível com o aumento de receita decor
rente do crescimento real da economia previsto, con
forme demonstra a série histórica relativa à amplia
ção da base de arrecadação nos últimos anos. No
que se refere ao provimento dos cargos de Agente
Penitenciário Federal, já na edição da Medida Provi
sória n° 110, de 2003, previa-se que as despesas de
correntes correriam à conta das dotações orçamentá
rias consignadas pela União, autorizada no Quadro
VI de que trata o art. 16 da Lei nO 10.640, de 14 de ja
neiro de 2003. No caso do provimento dos duzentos e
sessenta e dois cargos em comissão e das funções
gratificadas que se propõe criar, importará despesa
de RS 3.897.007,07; com a extinção de outros trezen
tos e quarenta e nove cargos em comissão e funções
gratificadas, economiza-se R$ 3.897.898,56, o que
cobrirá essa transformação de cargos, sem aumento
de despesa. Por fim, no caso da criação de cargos na
Carreira Previdenciária, o ato de criação de cargos
somente gerará custos quando do seu provimento.
Considerando que o provimento subordina-se à pré
via autorização do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, os custos e o efetivo impacto orça
mentário serão indicados quando das autorizações.

22.A urgência e a relevância das questões aqui
relatadas, em vista do caráter emergencial das solu
ções apresentadas, justificam a edição da presente
proposta de Medida Provisória - permitindo, por um
lado, a conclusão do concurso público iniciado pela
ANA e interrompido em decorrência da fragilidade ju
rídica da situação referida, o suprimento de veto pre
sidencial derivado de contrariedade ao interesse pú
blico, envolvendo correção essencial para que pos
sam ser providos os cargos de Agente Penitenciário
Federal, a transformação de cargos em comissão e
funções gratificadas, sem aumento de despesa, a fim
de permitir a adequada reorganização de órgãos e



Julho de 2003DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPl o TADOS
..;.,;".;;::;.;::;,,;=------------::=,;;;,...;;~:..:::..:::..::

35610 Quinta-feira 31

entidades do Poder Executivo e a criação de cargos
na Carreira Previdenciária.

23.Estas, Senhor Presidente, são as razões que
justificam o encaminhamento do presente projeto de
Medida Provisória, que ora submetemos à elevada
consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - Guido Mantega, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Marina Silva, Ministra de Estado do Meio Ambiente;
Mareio Thomas Bastos, Ministro de Estado da Justi
ça; Ricardo Berzoini, Ministro de Estado da Previ
dência Social.

Oficio nO 400(CN)

Brasília, 28 de julho de 2003

À Sua Exelência o Senhor

Deputad) João Paulo Cunha
Preside1:e da Câmara dos Deputados

S."r Ihor Presidente,
Erlcaminho a Vossa Excelência, nos termos do

§ 8° dO:II1. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pd3. Emenda Constitucional n° 32, o processa
do da lvI:dida Provisória nO 124, de 2003, que "dispõe
sobre o t::luadro de Pessoal da Agência Nacional de
Águas 0.0 ANA, e dá outras providências".

Ink rmo, por oportuno, que à Medida foram ofe
recidas I~(oito) emendas e que a Comissão Mista não
se instalou.

Atenciosamente, - Senador Paulo Paim 1°
Vice-Prn;idente do Senado Federal, no exercício da
Presidên :;ia

CONGRESSO NACI!ONAL
SECRETARIA-GERAL I)A MESA
SUBSECRETARIA DE COW/SSÕES

SERViÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO
MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 124, ADOTA[)~ EM 11 DE JUNHO DE
2003 E PUBLICADA NO DIA 12 DO MESMO, MÊS E ANO. QUE
"DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL DA AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA E DÁ OllTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONGRESSISTAS EMENDAS N°S...----...............-----------..------------1
Senador ARTHUR VIRGILlO 001,003,004,006

Deputado RENATO CASAGRANDE

Deputado MURILO ZAUITH

Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

002

005

007, 008

TOTAL DE EMENDAS: 008



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35611

MPV-124
000001

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Data

21/07/2003
proposiçào

Medida Provisória nO 124

_______S_E_N_A_O_o_R_A_R_a_~_H_U_R_V_I_R_G_'___'íL;:..I_O I 1 ""_d_Op_r_on_tu_á_ri()__

~. aditi\la3 m()difiuti\la2. substiluti\la

Página r I Artigo ] Parágrafo I Inciso alinea
,--~..;;.oo.-,;,;;,,_--, --.--,,;:..:.:...::::;z.:~--T---E-:-X---T-O-I.-Jl-'S"'T--IF-'IC';"'A-""".i.""(""')----------"-'.;;.;..;;.;---

EMENDA MODIFICATIVA

Os incisos I e lI. do art. 1°, da MP 124, passam a vigorar com a seguinte redação. mamendo
se a integra do inciso li:

Art. lU ..

I - duzentos e trinta e nove cargos de Regulador em Recursos Hídricos.

II - vinte e sete cargos de Regulador em Geoprocessamento; e

li - .

JlJSTIFICATIVA

o Brasil é detentor da maior parte da água doce disponível para utilização no planeta.
Organismos Internacionais. incluindo a ONU. têm realizado inúmeras Conferências Mundiais
para debater o tema "água", que é considerado o grande fator de contlitos nos próximos anos.

A criação da ANA, como agência reguladora. representou um grande avanço na legislação
sobre recursos hídricos e na regulação do direito de uso desse bem - em sua maior parte da
União (art, :20, CF) -, visando a garantir sua sustentabilidade para esta e para as gerações
futuras (arr. 225, CF).

A alteração de denominação dos cargos, ora proposta. consubstancia nollclas veiculadas
recentemente pela imprensa. sobre a intenção do Governo de promover alteração do modelo
das agências. em especial. quanto ao poder de regulação. o que, nesse caso, representa
retrocesso.

ISENApOR ARTHUR
VIRGILIO

PARLAMENTAR

"'_A.,'
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Data: /03 \ \ Proposição MP 124/03

Autor: Deputado RENATO CASAGRANDE i IN° Prontuário: 281

1.O Supressiva 2. O Substitutiva 3.~ Modificativa 4.111 Aditiva 5. O Substitutiva/Global

Página: 1/1 I IArtigo: II Parágrafo: II,nciso: II Alínea:

Inclua-se ao art. 1° da MP n° 124/03. o seguinte parágrafo único:

(... )

Parágrafo único. Os ocupantes dos Cargos Públicos do Quadro de Pessoal da Agência NaCional

de Aguas - ANA serão regidos pela Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

JUSTIFICAÇÃO

Visa a presente emenda especificar o regime pelo qual serão regidos os servidores da

Agência Nacional de Águas.

Assinatura

f' . /
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data

21/07/2003
proposição

Medida Provisória n° 124
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~. Subslituli,·o elobal4. aditivaJ, modilicati\'ll2. substiluti\'a

Página I I Artigo I Parágrafo I Inciso alinea
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EMENDA ADITIVA

Acrescentar ao art. 9°, da MP 124, o seguinte parágrafo 3°:

Art. 9° _ .

§ }o .

§ 2° .

§ 3° A promoção de que trata o § 1° deste anigo, somente poderá ser feita após aprovação em
curso de aperfeiçoamento, nos termos de regulamento estabelecido pela diretoria colegiada da
Agência Nacional de Águas - ANA, segundo diretrizes estabelecidas pela Escola Nacional de
Administração Pública - ENAP.

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal, no § 2° do art. 39, estabelece que um dos requisitos para a promoção
nas carreiras de serviço público é a participação em cursos promovidos por escolas de
governo.

o que se pretende com a emenda é a adequação do texto à Constituição e. ao mesmo tempo,
propor não somente a participação em curso, mas a aprovação do servidor no mesmo.

ISENApOR ARTHUR
VIRGILIO

PARLAMENTAR

~-,
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Oala

21/07/2003
prop0.!iiçi. ,

Medida Provisó;r ::ia:...:o::o.-:..12::.4.:.' _

~ S=E"_N::..:.A..:.;D::.....::O..:.R"_"_A.:::R..:.aT.:...:1H:...:r_=U:..:.R"_'....:V..:.I:.;R:..:G::;í_=L:.:..IO=___..~~ 1~__O'_d_OP_Nl_O_1U_ar_ío__

3 mudificH'ivJI .f. :ll~lil~i\'~a ....::'.:..... ....::~~u~bs:!!-li~IU~li"~u~l!~lo~b.~I__1. substituli'd

Págína Artigo I Parágrafo I Inciso alínea
TEXTO I ./lSTIHC\ '.\0 ~=:'="'__':-'-__"::":':=~_---J

~ :....::.:.:..:...::c.:..::.o..;.:..:=-:=:...:..:.:~_

EMENDA MODIFICAT!YA

O caput do art. 10. bem como os incisos I. li, W e VI. do ~i lU do mesmo art. 10, da MP 124,
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10 Os ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a mlO art. 10 desta Medida Provisória
serão submetidos a avaliação de desempenho funcional. :,Ile terá seus resultados apurados
semestralmente e consolidados a cada doze meses, obedd endo ao disposto nesta Medida

I' § 1° ..
I - produtividade no trabalho, com base em padrões de qu.Jldade e economicidade, definidos
pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Águas - ,I NA, ouvida a Comissão de Ética
Pública;
II - suprimir;
UI - cumprimento das normas de procedimentos e de condu a no desempenho das atribuições
do cargo, definidos pela Diretoria Colegiada da Agência N",: onal de Águas - ANA;

TV - ..

V - .

I
VI - disciplina. a ser regulamentada por C~digo de Dis.:iplina específico ua carreira, pda
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aguas - ANA.

JUSTIFICATIVA

A alteração proposta no capm visa dar maior condição li ~ operacionalização por parte do
órgão de gestão de pessoal, aumentando o período de mensi:l para semestral.

A redação original do inciso I não define quem estahet cerá previamente os padrões de
qualidade e economicidade da produtividade no trabalho. I,odendo haver critérios altamente
tendenciosos ou dirigidos. que poderão penalizar os serviuu ·es. Dá mesma forma, submete-se
ao mesmo Conselho a edição das normas estabelecidas no i i\ ~iso m.
Ao submeter a medida à Diretoria Colegiada prelende-~eel: t linar ações dessa natureza.

Com a supressão do im:iso li pretende-se evitar um grau 11: subjetividade muito amplo para
aferir a chamada capacidade de iniciativa.

Já o inciso VI é proposto que um Conselho da carreira cspel:ífica defina normas precisas sobre
disciplina.

ISENADOR ARTHUR
VIRGILIO

PARLAMENTAR

./

......................_--------------------
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AL:TOR
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\ledída Provisória nU 124

n" do pronlwirio
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;o \,

: !jJ -,-1

.., O substiru Ih'. .' modtlic-atha ~. O adiliv• 5. O ~ubOlilutivo IIlobal

Página Artigo 16 I Parágrafo I Inciso alínea
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Suprima-se o art. 16 e o Anexo 11 da Medida Provisória n° 124.

JUSTlFlC.\Çr\O

o ano 16 e o Anexo 11 da Medida Pro\lsória n" 12-1 tr:tt:1m d;t rcmuneraç:io da Carreira de
Agente Penitenciário Federal. instituindo o vencimento hásico e as gratificações referentes ao cargo.

Tal matéria. com mínimas alteracões. Já fora tratada pela Medida Provisória nU 110. de 2003.
Apreciado nessa mesma sessào legislativa. o anexo sofreu a!lCr;tç")es. a ~1P foi convertida e ganhou
forma na Lei nU 10.693. de 25 de Junho de 2003. :"iio obstante. (I anexo f0i vetado pelo Sr. Presidente
da República.

Pedimos desta forma a supressão dos dispositIvos. pois no\a apreciação do assunto na
mesma sessão legislativa atenta contra dispositiv0S constitucionais O art. 1í2, ~ 10, diz que é vedada a
reedição. na mesma sessão legislativa, de medida provisélria que tenha sido r~)citada ou que tenha
perdido sua eficácia por decurso de prazo. Se a :\1P I 10 foi iJlterada p,,10 Congresso. no anexo em
discussão. e postcriemnente fOI \'etada pelo Prcsldente da Hcpúhlica. rode-se dizer quc tal matéria foi
rejeitada.

I :-':elll ,e argUl1l~'nle também LjUc' nào ,.: tr:11a li.: rc'~dl.;;jo. la dl'cldiu (1 egrégill STF. no
julgaJ1lent0 d:l ADIN 29.1. que ":\1ndílicaç,">es sccundúri:1S de /(''(10. que ('m nada ntet:lm os aspectos
esscneHlls e íntrinsecos da medido pn,vlsona C\press<lITII.'nte repudiada pelo Con~7fesso Nacional.
constituem expedientes incapazes de descarac(erizilr a idcntid:tdl' tc",<itic;J que existe. tal como ne<>te
CaSllOl.'nrrc. entre a medida pnl\lsõria rCJcitada l: a no"a Tnl'dlda prf\\'is(lria ,'ditada".

Não bastasse esse ar~'Umento. a CtlnstltulÇào fl:dcral. :l~()ra em sell art. 67. estabelece que a
maténa constante de projeto de lei re]cl1ado somente pnd('rã cl'nstiluir ohjeto de novo projeto. na
mesma sessão legislati\'a. mediante pf0posta da maioria ilb~0luta dos membros de qualquer das Casas
d0 Congresso Nacional. O espirito dess,j dispOSição c0llStitu(íonal fl'rt:l\el'e a cnnstrll:lÇào do erro que
se inc0rre ao recebermos a MP 124 com a referida matéria. ].'I)is cstar;amps. numa ml'sma SCSS:t1l

kgislativa. analisando matéria J:i aprecúlda.
Por fim. esclJreCemils que csla emenda noio busca a:~::tJr c('ntr;l l' mérito da pr"rnsta. poi"

qUI: é importante [1m:\ II pois. Cl1ntlldo. nilo .: \ÍI.:)w a cst:1 Ci.l~;j ~·~q'll\ar-"'c Je sua principal (Iori:;m,:à,\
por nenhum motivo. <l de t:1zer cumprir a Constitlliç;1().

PA.RLAMEN'AR

i
I I ; I "'-./

',,-,/\.,'J'v "- .tI_ ~
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprimir o art. 21 da MP 124:

.JUSTIFICATIVA

o artigo 21. nitidamente viola o inciso 1. do § 1°. do art. 169 da Constituição Federal que
determina que a criação de cargos somente poderá ser feita se houver prévia dotação
orçamentária. No caso em questão são criados seiscentos cargos efetivos sem se apontar a
respectiva fonte de recursos para custeá-lo. Portanto, a supressão é necessária para sanar
inconstitucionalidade.

Vale lembrar. também, que o artigo cOOlraria. froOlalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
em seu artigo 16,

PARLAMENTAR

ISENADOR ARTHUR
VIRGILIO
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EMENDA ADITIVA

Inclua-se no texto da Medida Provisória n° 114. de J I de julho de 2003. o
seguinte artigo

" Art. O pro-Iabore de que trata o art. 4Uda LeI n° 10549. de 13 de
novembro de 1002, devido aos Procuradores da Fazenda Nacional. e a Gratitícaçào de
Desempenho de Atividade Juridica-GDAJ, de que trata o art. 41 da Medida Provisória nU
2.229-43, de 06 de setembro de 200 J, devida aos Advogados da União, Procuradores
Federais e Defensores Públicos da União, serão pagos no percentual de até cinqüenta por
cento sobre o vencimento básico desses servidores, aplicando-se este limite aos proventos
de aposentadoria e às pensões instituídas por membros das respectivas carreiras.

JUSTIHC\TIVA

Trata-se de b'Tatiticação atribuidas aos membros das carreiras juridicas da
Uniào: o pro labore dos Procuradores da Fazenda Nacional e a GDAJ percebIda pelos
Advogados da União. Procuradores Federais, Defensores Públicos da Uniào e Procuradores
do Tribunal Maritimo.

Atualmente, o percentual para os membros em atividade correspondente a
trinta por cento do respecti\'o vencimento básico

São carreiras que Integram a AdvocaCia-Pública. capituladas na
Constituição Federal como "FUNÇÕES ESSENCIAIS A JUSTIÇA", a exemplo do
Ministério Público da União. e com direito ao subsidio constitucional.

O tratamento salarial no àmbito da Advocacia Pública é plenamente
isonômico, mas a distàncla salarial com o Ministério Público e a Magistratura é
preocupante, provocando grande evasào de seus quadros

Enquanto não estabelecido o subsídio das Carreiras da Advocacia Pública,
elevar-se o teto das gratiticações de carreira. como se propõe de 30% para 50% será uma
solução provisóna. mas Justa e mereCIda para-os defensores dos interesses da União e de
sua Fazenda Pública. -

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

d,ap

--------------
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I
J

EMENDA ADITIV ~l.

Inclua-se. onde couber. no texto da Mcddl ProvIsória n° 124. de 11 de
Julho de 2003, o seguinte artIgo,'

Art - Ficam revogados o art. 75 da Lei 11.532. de 10 de dezembro de
1997: os §§ 3°, 4°. e 5° do art, 19 da Lei n° 9.028. de 12,11 abril de 1995: o art, 15 e os
incisos IV a VII do ~ 2° do art. 11 da LeI n° 10.480. de 2 de i L1ho de 2002

JUSTIFICATIVA

Propõe-se. entre os dispoSItIvoS a serem W' 'ogados. a Inclusão do art. 15
da Lei n° 10,480, de 2 de Julho de 1001

Referido artigo exclui a Procuradoria-Gc";j I do Banco Central do Brasil
da recem-criada Procuradona-Geral da Umào. o que fen: frontalmente o artIgo 131 da
Constituição Ft.:deral.

1\ Procuradona-Geral Federal, criada pdll Lei citada, reúne todos os
órgãos jurídicos das autarquias, agências e fundações ü:derll ~, Pela natureza de sua atuação
e a qualidade de seus membros, a Procuradoria do Banco -:: :ntral não devera isolar-se do
controh: das atividades juridlcas do Estado

------ ----_.
diap
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ERRATA
(Republica-se em virtude

de novo despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 1.579, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)

Altera o art. 9° da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, e dá outras provi
dências.

(Apense-se este ao PL-2220/1999.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 1.579, DE 1999
(Do Sr. Clementino Coelho)

Altera o art. 9° da Lei n° 9.504, de 30
de setembro de 1997, e dá outras provi
dências.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

ERRATA
(Republica-se em virtude

de novo despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 273, DE 2003
(Do Sr. Tadeu Filippelli)

Altera a Lei 9.615, de 24 de março
de 1998.

(Apense-se ao Projeto de Lei N° 5.431,
de 2001)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 273, DE 2003
(Do Sr. Tadeu Filippelli)

Altera a Lei 9.615, de 24 de março
de 1998.

(Às Comissões de Turismo e Desporto;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - ART. 24, 11)

ERRATA
(Republica-se em virtude

de novo despacho do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 687, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o Seguro Obrigatório DPVAT
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 687, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o Seguro Obrigatório DPVAT
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família,Viação e Transportes,Finanças e Tribu
tação e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI N° 947, DE 2003
(Do Sr. Léo Alcântara)

Altera o Seguro Obrigatorio DPVAT
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974.

(Às Comissões de Viação e
Transportes; Seguridade Social e Família;
Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 947, DE 2003
(Do Sr. Léo Alcântara)

Altera o Seguro Obrigatorio DPVAT
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 687,
de 2003)
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Finda a leitura do expediente, passa-se às

IV- BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jair Bolsonaro.
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estamos assistindo, pela grande mídia, ao mas
sacre do servidor público.

Hoje, o programa Bom Dia Brasil anunciou que
uma desembargadora de Pernambuco estaria ga
nhando 39 mil reais líquidos por mês. Segundo os co
mentaristas, essa regalia deveria acabar, com o que
também concordo. Para que isso ocorra, não precisa
mos da PEC n° 40. A possibilidade de reduzir os altos
salários aos níveis constitucionais está prevista na
atual Carta. Estão fazendo um carro-chefe em cima
da questão para, simplesmente, esculachar o Poder
Judiciário. O mesmo programa enfatizou que nos
Estados Unidos os magistrados se aposentam com
dois terços de seus vencimentos, mas infelizmente
não disse quanto eles ganham.

Há algumas semanas, discutimos na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação a admissibili
dade da Proposta de Emenda à Constituição nO 40.

Nosso companheiro Ricardo Berzoini, atual Mi
nistro da Previdência, disse que nos Estados Unidos
um policial se aposenta com aproximadamente 60%
de sua remuneração bruta. O Deputado Luiz Antonio
Fleury, de São Paulo, interveio dizendo que eles ga
nham quase 4 mil dólares por mês. Disse ainda que,
se esse valor fosse pago aos nossos policiais, eles
poderiam aposentar-se com 50%,60% de seus ven
cimentos, sem problema.

Sr. Presidente, são essas meias verdades que
impregnam a sociedade.

Lamentavelmente, no meu entender, o Poder
Judiciário está um tanto quanto desgastado. Os ma
gistrados não merecem isso, apesar de vez ou outra
alguns de seus componentes escorregarem, como
ocorreu ontem com o Ministro Marco Aurélio, em en
trevista ao Jornal do Brasil. S.Exa. se equivocou
numa parte da entrevista àquele jornal carioca, quan
do disse o porquê de os militares terem ficado fora da
Proposta de Emenda à Constituição n° 40. Segundo
S.Exa., a PEC ficou capenga e as novas regras deve
riam englobá-los.

Ora, Ministro Marco Aurélio, vou continuar de
fendendo o Judiciário nesta Casa e votar contra a
PEC nO 40, do primeiro ao último artigo. Entretanto,
não podemos comparar os militares com os magistra
dos. S.Exa. pode dar entrevista ao Jornal do Brasil,
mas os militares não podem fazê-lo.

Enquanto os Ministros do Judiciário têm inamo
vibilidade, os militares rodam todo o País. Quando um
chefe de família é transferido, seus filhos têm proble
mas com escolas. Apesar, Deputado Inocêncio Olivei
ra, de a legislação atual garantir, no caso de transfe
rência ex offieio, a matrícula de dependentes em uni
versidades, os reitores as têm negado sistematica
mente. Temos feito gestões junto ao Ministério da
Educação e não estamos obtendo sucesso.

Sem querer comparar salário, cada categoria
deve ser paga pelo seu justo valor. Reconheço que os
17 mil reais pagos a um Ministro do Supremo Tribunal
Federal são um bom salário, devido a sua vida pre
gressa, ao quanto ele estudou e se dedicou para che
gar lá. Entretanto, um general-de-Exército, um tenen
te-brigadeiro ou um almirante-de-esquadra, para che
gar a ganhar 11 mil reais brutos, tem de trabalhar, no
mínimo, 48 anos. Repito: 48 anos! E agora dizem que
a reforma deveria nos atingir? Como? Lamentavel
mente, tal afirmação demonstra desconhecimento,
porque a última medida provisória, datada de dezem
bro de 2000, ainda em vigor nesta Casa, aniquilou os
militares, desmotivou-os para a carreira.

Sr. Presidente, falta apenas 1 minuto para o tér
mino do meu pronunciamento. Vou, então, mostrar a
V.Exa. como as questões são tratadas no Brasil.

O jornal O Globo, de 22 de julho, traz a seguinte
manchete: "FH a Lula sobre servidores: 'Apertar, mas
não matar"'. A que ponto nós chegamos! Lógico, o
ex-Presidente Fernando Henrique fez essa declara
ção para se mostrar simpático aos servidores. Ele me
fez lembrar aqu~le político paulista que diz: "Estupra,
mas não mata". E assim que são tratadas as questões
no nosso País. Étriste o que vem ocorrendo no Brasil.

Com esse carro-chefe de altos salários, quem
não precisava da PEC nO 40 está aí se exorcizando.

Sr. Presidente, não posso concordar com a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, que massacra
as viúvas, que acaba com a aposentadoria integral,
que vai atingir o servidor que ganha 600 reais por mês
- esse nunca mais vai ter reajuste. Enfim, não posso
concordar com tudo isso. Assim sendo, quero, mais
uma vez, declarar meu voto contrário à PEC n° 40.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, o tema de hoje - e também das próximas sema
nas - será a reforma da Previdência. Tem havido um
debate muito grande em torno do assunto, devido à
ameaça dos magistrados de realizarem greve a partir
da próxima semana.

A meu ver, é importante destacar que nessa
discussão alguns pontos ficam em segundo plano,
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Deputados Mauro Passos, Dr. Rosinha e Jair Bolso
naro. Eles dizem respeito a pensionistas e a servido
res aposentados, que não deixaram o serviço público
no topo da carreira. É como se, no debate, no que diz
respeito ao Judiciário, jogassem uma cortina de fu
maça sobre outros pontos muito mais problemáticos
da reforma da Previdência, que não estão sendo tra
tados com o devido destaque.

Quero manifestar o meu respeito pelo Poder Ju
diciário. Mesmo discordando de alguns pontos da re
forma, concordo com o que disse o Ministro Ricardo
Berzoini. Não se trata, ao se estabelecer um subteto
de 75% dos proventos do Supremo Tribunal Federal,
de humilhar, de desvalorizar o Judiciário estadual.
Absolutamente! Até porque o salário de 12 mil reais
de desembargador é extremamente razoável. O que
não se está questionando nesse debate é que o Judi
ciário, que reivindica subteto em torno de 90%, não
vem a público dizer efetivamente quanto ganham os
desembargadores nos Estados.

No último dia 24, pequena nota publicada na se
ção Painel, do jornal Folha de S.Paulo, que aparen
temente passou despercebida de todos nós, é bas
tante esclarecedora.

Diz ela:

"Tema Obscuro
Apenas quatro Tribunais de Justiça

(A C, GO, RJ e SC) enviaram ao STF as in
formações sobre seus funcionários - inclusi
ve o salário de seus Desembargadores (. ..)"

O prazo acordado entre o Presidente do Su
premo Tribunal Federal e os Presidentes dos Tribu
nais de Justiça era o dia 30 de junho, o que vem
confirmar o que disse o Presidente Lula sobre a cai
xa preta do Judiciário.

Soube também que o Deputado Lindberg Farias
estaria interessado na CPI do Poder Judiciário. Infor
mei ao companheiro que o Deputado Dr. Rosinha e
eu, no dia 21 de fevereiro, apresentamos a esta Casa
requerimento de criação da CPI do Poder Judiciário.
Tal requerimento se encontra na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação. Se quisermos abrir a
caixa preta do Judiciário, teremos de instalar a CPI; e
não será, de maneira alguma, elemento de chanta
gem. Tenho absoluta certeza de que a maioria dos juí
zes' inclusive aqueles que pertencem a associações,
não são contrários a ela.

Volto a afirmar, Sr. Presidente, que as mudan
ças que ainda teremos de fazer na reforma da Previ
dência, quando a matéria vier ao plenário, dizem res
peito aos limites de isenção para redução de pensão

e contribuição de inativos, cujo teto é muito baixo 
em torno de 1.058 reais.

A situação das pensionistas é mais grave, por
que, além de incidir a contribuição de 11 % a partir de
1.058 reais, há ainda um redutor que pode chegar a
100%. Grave também é não se definir a paridade; não
se garantirem os direitos adquiridos das aposentado
rias do magistério; não se definir a atuação dos fun
dos da previdência complementar, que, na visão do
PT, tem de ser fundo público estatal; descurar-se da
situação dos servidores estaduais.

No substitutivo do Relator - art. 149, § 10
- cons

ta que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal
poderão instituir contribuição, mas a alíquota não po
derá ser inferior à contribuição dos titulares inativos.
Portanto, vai se dar aos Governadores margem muito
grande para instituir contribuição maior do que a co
brada aos servidores.

Esse debate não deve ser feito unicamente com
os Governadores. É preciso também discutir com a
Central Única dos Trabalhadores e com as entidades
de servidores públicos federais, para que possamos
efetivamente ter um texto que possibilite a justiça so
cial neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
que me traz à tribuna nesta manhã é uma reportagem
da revista Época desta semana. Chama a atenção a
cor preta da capa e o chamamento: Chega! Poderia
ser Basta! Faz referência à convulsão social que se
alastra e provoca um rastro de violência por todo o
País. Numa segunda chamada, refere-se ao fotógra
fo, a serviço da Época, assassinado em acampamen
to dos sem-teto no ABC.

Todos sabemos, Sr. Presidente, que o que mais
chama a atenção de um leitor, ou de quem transita pe
las ruas e não tem acesso às revistas, são justamente
as capas das revistas expostas nas bancas. No entan
to, se formos ler a matéria sobre o que foi o chama
mento da capa, vamos verificar outra situação comple
tamente diferente da anunciada, e com muita força.

A mesma revista mostra as cenas do crime e faz
referência a um assalto num posto de gasolina. Num se
gundo quadro, mostra a fuga dos assaltantes daquele
posto. Num terceiro quadro, o fotógrafo sendo empurra
do pelos assaltantes. Num quarto quadro, o fotógrafo ti
rando uma fotografia deles. Num quinto quadro, um tiro
desferido pelo assaltante contra o fotógrafo.

O que se depreende disso tudo? O episódio que
tirou a vida de um profissional da nossa imprensa foi
fruto da violência urbana, da banalidade que se es-



Julho de 2003DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEF'I. TADOS
..;..;..;~;..;:;...--------.....;:.;:::.:..:.;:.......;::.=....==

35622 Quinta-feira 31

tende pelo País. Esse fotógrafo poderia perfeitamente
estar a serviço de uma festa de criança num parque,
onde estaria acontecendo um assalto e o desfecho,
em função disso, poderia ter sido o mesmo.

Sr. Presidente, não é possível querer associar,
como fez a capa da revista, o episódio do fotógrafo da
Época, vítima de assaltantes de um posto de gasoli
na, a uma situação de total descontrole.

Preocupa-me e, em particular, ao nosso Gover
no e, de forma muito especial, ao nosso partido arma
ções dessa natureza. Muitas ocorreram durante pro
cessos eleitorais. Lembro, por exemplo, do seqüestro
do empresário Abílio Diniz, quando alguns seqüestra
dores vestiam a camisa do PI. Depois, ficou provado
na montagem.

Trago este assunto ao conhecimento da Casa
em razão de sua gravidade. Trata-se de uma revista
de circulação nacional, que transforma em ato político
um episódio do nosso cotidiano, fruto da violência ur
bana que se alastra por todo o País, levando a opinião
pública a um prejulgamento impróprio. Não podemos
ficar indiferentes a esse tipo de procedimento da im
prensa.

Era o registro que me cabia fazer nesta manhã.
Sr. Presidente, peço a V. Exa. que determine a

divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a criação da Secretaria Especial de Aqüicultu
ra e Pesca foi resultado de uma luta que começou no
Congresso Nacional com poucos Deputados - faze
mos referência ao saudoso companheiro, Deputado
pelo Rio Grande do Sul e depois Prefeito, Wilson
Branco, que começou junto conosco a luta pela cria
ção daquela Secretaria.

Dizíamos sempre que o problema da pesca no
Brasil era institucional, porque as pessoas se dirigiam
a Brasília e não sabiam onde tratar dos problemas da
pesca: no IBAMA, na Secretaria da Agricultura, no Mi
nistério da Indústria e Comércio, na Casa Civil. E o
Presidente Lula, sensível à questão, criou a Secreta
ria Especial de Aqüicultura e Pesca.

Agora, Sr. Presidente, precisamos de praticida
de. Em Santa Catarina, em reunião que contou com a
presença de representantes do IBAMA e de uma sé
rie de outras entidades, Deputado Mauro Passos, fi
cou decidido que aquele órgão baixaria uma portaria
a fim de normatizar a piscicultura e maricultura em
Santa Catarina. Há 6 meses a portaria depende ape
nas de assinatura do Superintendente do IBAMA.Tra-

go a est ,l Casa um documento dos piscicultores e ma
ricultoru do meu Estado, no qual pedem ajuda aos
Parlamelltares para que o IBAMA baixe urgentemen
te essa !: ortaria:

"Precisamos de sua ajuda para resol
l'er estas reivindicações. Toda a safra de
I r"'fariscos está ameaçada por falta de anda
I r"'fento na assinatura do Termo de Ajuste de
(;onduta. Creio que perderemos 80% da
I'rodução deste ano. Unidades de Beneficia
I r"'fento de Moluscos estão paradas desde fe
I 'ereiro (. ..)".

É i nportante essa portaria, Sr. Presidente, por
que en'.'olve 7.200 famílias criadoras de mariscos e
ostras EWl Santa Catarina.

'~ assinatura pelo Superintendente
Nacional do IBAMA da Portaria Normativa
que remete ao Termo de Ajustamento de
Conduta entre o IBAMA e o Maricultor, para
Fcenciamento em caráter emergencial das
Unidades Familiares de Cultivos de Molus·
cos já instaladas desde 1990 (. ..).

Já são mais de 100(cem) processos
onviados desde o dia 19 de dezembro de
; 1002, e até agora nenhuma resposta foi
dada aos maricultores. O Decreto-Lei n°
;1.869, de 1998, estabelece um prazo de 60
(sessenta) dias para que o Ministério se ma
lIifeste, mas, infelizmente até agora nada".

A lo o presente momento, passados os meses
de abril maio e junho, já estamos no final de julho,
nada di" ) Ibama se sensibilizar.

SI' Dresidente, estranhamos que, com relação a
um proU ~ma dessa envergadura, que atinge mais de
7 mil famílias, não haja interesse e manifestação nem
do Secr Etário Especial da Aqüicultura e Pesca nem
do Mini:,· 1'0 do Desenvolvimento, Indústria e Comér
cio ExtEw 01', que são de Santa Catarina. Lembro ainda
que eS:,;é I reivindicação é daquele Estado. Sem ne
nhuma justificativa o ibama baixa uma portaria que
proíbe c JSO de tarrafas por pescador amador no Bra
sil inteiro quando esta não era a grande reivindicação
do setOl 3rtesanal dos pescadores brasileiros.

Per isso, creio que o Governo precisa urgente
mente r riorizar aquilo que é prioritário, tratar de resol
ver que~tões pontuais que estão paradas aqui em
Brasília

01;:1 lutado Mauro Passos, o desemprego está
aumentn ldo. Há pouco V.Exa., ao ocupar a tribuna,
falava C·] crise social, que não foi criada neste Gover-
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no, mas herdada de governos passados. Precisamos
começar a resolvê-Ia. A violência, em grande parte, é
causada pelo desemprego. Aí está o caso específico
de Santa Catarina, onde mais de 7 mil empregos
considerando-se uma média de 3 pessoas por famí
lia, são 21 mil pessoas - podem ser extintos pela in
sensibilidade que se verifica no Ibama e na Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca.

Acredito que o Presidente do Ibama e o Secre
tário Especial da Aqüicultura e Pesca são pessoas
bem-intencionadas, mas precisam cair na real e re
solver de imediato pelo menos esse problema de
Santa Catarina, que é urgente, deixando o supérfluo
para depois. Essa portaria precisa ser assinada e pu
blicada urgentemente, concedendo assim licença aos
maricultores para o exercício de suas atividades em
Santa Catarina.

Espero que o envolvimento desta Casa, o nosso
pronunciamento e uma audiência que pretendemos
marcar com o Superintendente do Ibama possam
sensibilizar as autoridades em Brasília a resolver de
uma vez por todas esse problema, concedendo a re
ferida licença - é bem verdade, em caráter emergen
cial - aos maricultores de Santa Catarina.

A SRA. ANN PONTES (PMDB-PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na última segunda-feira, o Presidente da República e
o Ministro da Integração Nacional anunciaram, em
Fortaleza, a recriação da Superintendência de De
senvolvimento do Nordeste, a Sudene. Infelizmente, a
recriação da Sudam, prevista para o mês de agosto,
não foi mencionada na ocasião.

Diferentemente do processo da Sudene, priori
zado pelo Ministro Ciro Gomes, só no último dia 11 de
julho, o interventor da Agência de Desenvolvimento
da Amazônia, Jaime Pacheco, saiu de cena, e a nova
Diretora-Geral do órgão, Maria do Carmo Martins, to
mou posse.

Mesmo achando que nós, Parlamentares da re
gião, deveríamos ter tido acesso aos relatórios sobre
a situação da Agência de Desenvolvimento da Ama
zônia pós-intervenção, e que a discussão de recria
ção da Sudam deveria ter sido muito mais ampla, não
é nossa intenção colocar em dúvida a legitimidade da
recriação de um órgão vital para o desenvolvimento
da nossa região.

No entanto, Sr. Presidente, tenho acompanhado
com muita preocupação o desenrolar dos fatos que anun
ciam as novas bases de funcionamento da futura Sudam.

Vejo com cautela a sugestão do Governador do
Mato Grosso de alterações de artigos da lei que regu-

lamenta o órgão, enquanto nós, Parlamentares da re
gião, somente na última quarta-feira, tivemos oportu
nidade de nos manifestar sobre o assunto em um café
da manhã promovido pelo Presidente da Comissão
da Amazônia.

Fala-se ainda que o projeto de recriação da
Sudam estaria totalmente atrelado ao da Sudene e
que, na verdade, seria o mesmo projeto.

Como isso é possível para regiões de caracte
rísticas socioeconômicas tão distintas?

Uma outra consideração é que, enquanto o or
çamento da Sudene para 2004 está previsto em
R$1 ,9 bilhão (1 bilhão e 900 milhões de reais), a nova
Sudam ainda discute como se darão sua manutenção
orçamentária e seus financiamentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o ressur
gimento da Sudam em uma região tão carente de
atenção e de obras de infra-estrutura traz em nós a
esperança de crescimento e de melhoria na qualida
de de vida do amazônida e por isso temos que partici
par mais ativamente deste processo.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, conclamo
os Parlamentares da bancada da Amazônia não ape
nas para participar simplesmente dessa discussão,
mas para participar de forma unida, vigilante, a fim de
que não sejam estabelecidas regras que tragam be
nefícios exclusivos a determinados Estados em detri
mento de outros.

Feitas as devidas observações a respeito da re
criação da Sudam, quero também, mais uma vez, me
reportar a um assunto que já não é novo nos vários
pronunciamentos feitos por mim nesta Casa.

Sabemos que cada Estado tem suas obras prio
ritárias e, com justiça, luta por elas.

No Pará, nossa população espera há mais de 20
anos pela conclusão das obras das eclusas de Tucu
ruí, que devolverá a navegabilidade do Rio Tocantins,
a montante da Hidrelétrica de Tucuruí, e irá permitir,
entre outros benefícios, a viabilidade plena da Hidro
via Araguaia-Tocantins.

Essa tem sido uma luta da bancada do Pará ao
longo de várias Legislaturas. E agora que o Ministro dos
Transportes finalmente nos garantiu os recursos às
eclusas, destinados no Orçamento da União, não pode
mos aceitar que parte desses recursos tenha qualquer
outra finalidade que não a conclusão dessa obra, ou
correremos o risco de ter de esperar outros 20 anos.

E não me refiro apenas ao Pará. Com a conclu
são das eclusas, lucra a Amazônia e também o Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma
questão de justiça e estamos confiantes na palavra
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do Ministro dos Transportes de que a totalidade dos
recursos destinados às eclusas de Tucuruí, para apli
cação em 2003, sejam de fato aplicados.

Para concluir, Sr. Presidente, quero externar
meus sentimentos pelo falecimento da Deputada
Francisca Trindade. Apesar do pouco tempo de convi
vência, ela conseguiu nos cativar pela postura firme e
coerente com que defendia suas idéias, como, por
exemplo, a defesa dos direitos dos negros deste País.
As suas palavras muito mais que ecoar, irão, com cer
teza, materializar-se em ações em prol de tal deside
rato. Este deve ser o posicionamento desta Casa no
trato de tão relevante questão.

Peço a V.Exa. que autorize a divulgação deste
pronunciamento no programa A Voz do Brasil e no
Jornal da Câmara.

Muito obrigada.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, des
de o começo deste ano, tenho discutido sobre a refor
ma da Previdência, sempre discordando de alguns
pontos. Tenho feito esse debate com os servidores
públicos e também com a bancada do Partido dos
Trabalhadores. Entendo que a reforma é necessária.
Entretanto, ela deve gerar inclusão e não exclusão,
porque o que se estabelece para os servidores públi
cos acaba excluindo a possibilidade de uma parte da
categoria ter no futuro uma previdência digna.

Que parte é essa? Vou me separar do embate
com o Judiciário, que não se resume a debater a Pre
vidência em si. Teríamos que fazer um debate bem
mais profundo, questionando o papel do Judiciário, o
seu desempenho na história do País. É necessária
uma reforma concreta no Judiciário, inclusive definin
do as questões de controle dentro do próprio Poder,
porque vemos o quanto há de denúncias periodica
mente sobre a postura de alguns - felizmente poucos,
porém existem - juízes do nosso País.

Recentemente, a imprensa divulgou o papel da
quela juíza do Estado do Rio de Janeiro. Porém, como
já disse, deixarei esse assunto de lado.

Devemos travar um debate sobre a Previdência
que anteceda a isso. A reforma tributária que estamos
debatendo concomitantemente deveria ser discutida
com antecedência, porque temos de buscar recursos
para a inclusão dos mais de 40 milhões de brasileiros
que não estão contemplados na reforma atual.

Posso fazer uma reforma discutindo o papel do
Estado. Que Estado desejo? O que quero deste País?
Quem ele vai atender e com que qualidade vai
fazê-lo? Será um Estado mínimo ou com capacidade

de atuar na sociedade, um Estado que preserve a ci
dadania e faça com que o cidadão - quando a ele re
correr, quando dele precisar - tenha a garantia de que
seu direito será respeitado? Esses debates antece
dem a qualquer questão.

Como esse debate está se dando concomitan
temente, mas de maneira aquém do necessário, dis
cuto a reforma da Previdência. Em qualquer Previ
dência, temos de saber o que queremos do serviço
público. Assim, saberemos quais os direitos do servi
dor. Desta forma, o quadro de servidores públicos
será melhor ou pior. A reforma que ora tramita não dá
essa luz ao servidor público, não dá a indicação para
a sociedade de que queremos servidores públicos
competentes para sustentarem um Estado sério, que
garanta a cidadania do povo brasileiro.

Se quisermos atingir esse patamar, alguns pon
tos ainda devem ser debatidos. Por exemplo, a inte
gralidade, que ainda é muito virtual, muito aquém da
realidade nacional; as pensões, pois não podemos
dispensar o mesmo tratamento entre quem percebe
em torno de 5 mil reais e quem percebe cerca de 500
reais no serviço público, principalmente nos Estados
e Municípios.

Há necessidade de nos aprofundarmos também
na questão da transição, porque não podemos vitimar
o servidor público em vez de garantir-lhe direitos.

Por último, devemos debater sobre a idade míni
ma. Sei que o trabalhador não deve se aposentar ainda
novo, mas também não se deve fazer com que alguns
trabalhem muito mais, conforme exige a reforma.

Felizmente, ontem, a Executiva do partido deba
teu todos esses pontos e referendou o parecer do De
putado José Pimentel. Porém, não foram fechadas to
das as questões, que estão abertas à negociação. Eu,
na qualidade de Parlamentar do PT, espero que essa
negociação se realize na nossa bancada, juntamente
com o Governo, porque ainda temos muito a avançar.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tou preocupado com a violência em meu Estado, a
Paraíba. Homens armados de espingardas expulsa
ram agricultores da Fazenda Olho D'Água, no Municí
pio de Mari. Além disso, o Deputado Estadual Frei
Anastácio denunciou que o policial Jaime e o Sr. Ge
raldo Uchôa têm cometido todos os tipos de arbitrarie
dade e violência contra agricultores da Fazenda San
ta Luzia, no Município de Cruz do Espírito Santo. Tra
ta-se de violência contra o homem do campo, contra
aquele que quer terra para nela produzir, a fim de ter
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vida digna, enquanto muitos a querem como instru
mento de especulação.

Sr. Presidente, cumpre relatar também chacina
ocorrida no Município de São Bento. Retiraram os
passageiros de um automóvel que trafegava por certa
estrada, separaram crianças e mulheres e assassina
ram barbaramente os homens.

O próprio delegado do local solicita a presença
de um delegado especial, porque na região de São
Bento, área polarizada, há forte onda de crime organi
zado. Ali, além de tráfico de armas, roubo de cargas e
carros e dos assaltos que acontecem de forma siste
mática, ocorre o crime de pistolagem.

Verificamos ainda outra ocorrência no dia de
hoje: carros foram encontrados desmanchados e
queimados num terreno da Marinha, em Jacaré, no
Município de Cabedelo.

O Deputado Gilvan Freire relatou, em pronunci
amentos feitos na Assembléia Legislativa do Estado,
sua preocupação com o aumento da violência na Pa
raíba. S.Exa. convocou todos os Deputados para que
exijam do Governador do Estado uma ação integrada
e articulada para enfrentamento da violência. No en
tanto, não é possível enfrentar a violência se o Secre
tário de Segurança Pública e o Comandante da Polí
cia Militar do Estado vão à OAB e, em audiência, di
zem que não existe crime organizado nem violência
nem tráfico de drogas nem tráfico de armas na Paraí
ba. Isso não pode ocorrer. A primeira condição para
se enfrentar algo é reconhecer a realidade. É preciso,
primeiramente, admitir que estamos em estado de vi
olência para, depois, juntarmos forças no sentido de
erradicá-Ia.

Encaminhei ao Governador do Estado e a ou
tras autoridades paraibanas um dossiê acerca das ro
tas do crime organizado na Paraíba. Sugiro que des
taquem policiais dos setores de investigação e inteli
gência para fazerem um mapeamento social e um
mapeamento do delito na região e que planejem uma
ação integrada e articulada dos setores que tratam de
segurança pública. Assim, com certeza, venceremos
o crime organizado no Estado. Entretanto, repito, a
primeira condição é reconhecer que ele existe e que é
preciso haver ação integrada dos Governos Munici
pal, Estadual e Federal.

Sr. Presidente, a minha esperança é de que o
Governador da Paraíba trabalhe para que a adesão
feita ao Sistema Único de Segurança Pública, SUSP,
e os projetos implementados visem efetivamente ao
enfrentamento do crime organizado, do narcotráfico,
do tráfico de armas, do roubo de cargas e carros, dos
desmanches, das chacinas que ocorrem em nosso

Estado e da exploração sexual de crianças e adoles
centes. Assim, daremos nossa contribuição para tirar
a Paraíba da situação de violência em que se encon
tra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, distintos Deputa
dos e Deputadas, seguindo a direção do que disse há
pouco o Deputado Luiz Couto, da Paraíba, quero refe
rir-me hoje, de maneira especial, à instituição que
pode ser um dos pilares do combate ao crime organi
zado em nosso País: a Polícia Federal.

A Polícia Federal, nobre Presidente, vem sendo
conduzida, de forma aplicada e competente, pelo De
legado Paulo Lacerda, obviamente balizada pela ori
entação política e administrativa do Ministério da Jus
tiça, comandado pelo Ministro Márcio Thomaz Bas
tos, mais especificamente da Secretaria Nacional de
Segurança Pública, que tem à frente o Sr. Luiz Eduar
do Soares.

Entretanto, para que essa área imprescindível
combata a lógica moderna da violência - o crime, do
tráfico de drogas, do contrabando de cargas, mercado
rias e armas, precisamos oferecer condições para que
as instituições responsáveis, especialmente as Polícias
Federal e Rodoviária, tenham meios de fazê-Io.

Sr. Presidente, apelo aos Ministros do Planeja
mento e da Fazenda para que dêem continuidade à
implementação do acordo celebrado pelo Brasil com
a Alemanha e a França. Já estão disponibilizados, no
entanto paralisados, infelizmente, 300 milhões de dó
lares de financiamentos internacionais provenientes
do acordo celebrado pelo Brasil com instituições mul
tilaterais européias. Os recursos permitirão o prosse
guimento do trabalho de modernização da Polícia Fe
deral brasileira. Não adianta, a cada crime ou a cada
problema, delegar atribuições à Polícia Federal se se
continua a trancar, do ponto de vista orçamentário, o
acesso da instituição aos recursos a que tem direito.
Não é razoável a medida.

O apelo que faço à Casa é no sentido de que o
recurso internacional, em boa parte já utilizado para
modernização da Polícia Federal, possa, até 2006,
ser usado em 100% do valor. Só assim teremos na
Polícia Federal uma instituição moderna, capaz de
enfrentar a modernidade do crime, do contrabando,
do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do roubo de
cargas, enfim, o cerco imenso de novas formas de
institucionalização do crime em nosso País.



Julho de 2003DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF'!_ TADOS
..:...:...:;=-=~---------...::=.:::......:::.=.....:=

35626 Quinta-feira 31

o acordo vige há 3 anos. Não é razoável que, já
no sétimo mês de 2003, tenhamos de continuar a as
sistir a sua suspensão.

O meu brado e, tenho certeza, da sociedade
brasileira, é para que haja fluxo contínuo, permanen
te, de recursos orçamentários internacionais como o
Projeto Pró-Amazônia, o PROMOTEC, programa in
dispensável para qualificar a Polícia Federal brasilei
ra, a fim de que ela, com isso, possa responder aos
nossos reclamos.

Não é possível a Polícia Federal dever diárias
aos seus agentes, não conseguir pagar aluguel de se
des, como há poucos dias aconteceu na minha cida
de, Passo Fundo, onde sofreu um processo de despe
jo, porque há 7 meses não pagava o aluguel, quando
- repito - dispõe de 300 milhões de dólares, de recur
sos da França e da Alemanha, decorrentes de acordo
internacional, para serem usados na modernização,
contratação, qualificação, construção de sedes e em
instrumentos para a Polícia Federal.

Creio, Sr. Presidente, que precisamos de mais
homens para a Polícia Federal e já estamos com mui
tos deles em ponto de bala, eu diria, na Academia,
para irem às ruas. Mas para que esses homens pos
sam cumprir suas tarefas, o recurso não pode ficar
contingenciado, não pode ficar guardado. O acordo
internacional tem de fluir. Trezentos milhões de dóla
res não podem ficar parados num país que reclama
da violência.

Este o pleito que apresento e não o faço cons
trangido por ser Vice-Líder do Governo, mas com alti
vez, porque quero deste Governo, que tenho a honra
de muitas vezes exercer até a tarefa de pára-choque
na Câmara, resolubilidade para esse ponto crucial
que a sociedade brasileira clama.

Espero que os nobres Ministros Guido Mantega,
Antonio Palocci e a nossa equipe econômica reflitam
sobre esse problema. Pagarmos multas e juros por
não usarmos financiamento internacional destinado a
qualificar a Polícia Federal me parece pouco razoável
para o momento que vivemos.

Reitero o competente trabalho que o Delegado
Paulo Lacerda vem fazendo, mas para que seja reali
zado com eficiência e resultado, como todos quere
mos, precisamos de fluxo de recursos para o combate
ao crime organizado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem, o Presidente da República, junto
com o Ministro Jaques Wagner, lançou o Fórum Naci-

onal doI rabalho. Trata-se de um grande fórum de de
bates s:nre os temas vinculados ao mundo do traba
lho: a or!; anização sindical do nosso País e os direitos
trabalhi:;: as existentes em nossa legislação.

SE'ttundo anunciaram o Sr. Ministro Jaques
Wagner Il o Presidente Lula, o objetivo do Governo é,
por meio desse fórum, produzir consensos em torno
de mudillças necessárias tanto na estrutura sindical,
quanto 11)S direitos trabalhistas.

O Presidente da CUT, representando os traba
Ihadore:; nesse Fórum, pensou muito sensível e cor
retamel"ll e e chamou a atenção para um aspecto fun
damenta. Dizia ele:

"Alto lá! Quando falam em direitos tra
iJalhistas, logo falam da não-necessidade do
J~undo de Garantia, das mudanças no déci
I no terceiro salário e de outros direitos que
(IS trabalhadores conquistaram ao longo da
história e que estão permanentemente sob
ilmeaça de serem suprimidos".

Di:ca ainda, do meu ponto de vista muito correta
e sensi'mlmente:

'Temos de respeitar a organização sin
dical existente, temos de qualificar essa or
uanização sindical, temos de ampliar a sua
lepresentatividade e o seu poder de negoci
ilção e só então, e naturalmente, surgirão as
mudanças necessárias na legislação traba
Jf-jista".

Nt::;se sentido, Sr. Presidente, concordamos
com a vi:óã.o do Presidente da CUT. Chamo a atenção
para o fa o de que tramitam nesta Casa inúmeros pro
jetos de ei altamente lesivos aos trabalhadores. Falo
em pari ( ular do Projeto de Lei n° 4.302, de 1998, que
universaiiza a terceirização e transforma o contrato
tempon~11 io na regra de contratação, na medida em
que arril: lia a possibilidade de extensão do contrato
tempon~lrio, hoje de 3 meses mais 3 meses, para 6
meses 1"11 ais 3 meses de prorrogação e mais prorroga
ção indHljnida, mediante acordo coletivo.

E::~ e projeto de lei universaliza a terceirização,
permiticlél hoje apenas nas atividades que não sejam
as finali; icas dos empreendimentos, e torna possível
a tercei!imção integral de todos os setores dos em
preendi!! lentos. Daí teremos bancos sem bancários,
metalúlj cas sem metalúrgicos, comércio sem co
merciállcs, porque estarão todos terceirizados, esta
rão todu:; precarizados com tudo que isso significa
em ternos de supressão de direitos e de garantias.
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Esse projeto tramita na Comissão do Trabalho já
em regime de aprovação final. Já foi aprovado nesta
Casa e no Senado, onde foi piorado, retoma a esta
Casa e tem essas características.

Faço um apelo aos Ministros Jaques Wagner e
José Dirceu para que o retirem da pauta desta Casa.
O Governo deve retirá-lo como fez com o projeto que
flexibilizava a legislação trabalhista, para que, no con
texto do Fórum Nacional do Trabalho, possamos fazer
uma discussão madura, que não seja supressiva,
mas inclusiva de direitos, e que possamos cada vez
mais garantir a dignidade do trabalho neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna hoje para falar sobre a reforma da Previ
dência, sobre a PEC n° 40.

Observamos que os países da Europa estão fa
zendo também sua reforma da Previdência. Aqueles
que já a fizeram têm previsão, daqui a 10 ou 12 anos,
de fazer nova revisão. É necessário de tempos em
tempos fazer modificações, porque a expectativa e as
condições sociais mudam a cada década. Há neces
sidade de que aconteçam essas reformas.

Deixo claro que na França, um dos países mais
desenvolvidos do mundo, o tempo de contribuição
passou para 41 anos para as pessoas se aposenta
rem. Nos Estados Unidos, os magistrados se aposen
tam com dois terços do seu salário. Se quiserem se
aposentar com salário integral, podem trabalhar du
rante um terço da sua carga horária para complemen
tar esse salário. É isso o que está acontecendo nos
países desenvolvidos.

E fico preocupado, Sr. Presidente, porque ob
servamos que as pessoas humildes, que precisam
saber a verdade sobre a reforma da Previdência, não
recebem as informações como deveriam. Aquele
aposentado pelo Regime Geral da Previdência que
ganha salário mínimo, ou 500 reais, ou até 1.058 rea
is, aquele que veio do FUNRURAL e foi absorvido
pelo Regime da Previdência não está sabendo que
essa reforma não o atingirá, que trará somente bene
fícios para ele.

Por isso, solicito ao Governo Federal, ao Minis
tro da Previdência que intensifique a divulgação, para
que essas pessoas tenham consciência da importân
cia da reforma da Previdência.

Alguns pontos precisam de nova reflexão, de
vem ser debatidos nesta Casa de Lei pelos 513 Depu
tados. O meu partido, o PDT, não concorda com a ta
xação dos inativos, mas, se ela tiver de ocorrer, que

seja de forma gradual. Por que não começar com
2,5% e, ao final de 5 anos, ter esses 11 %, para que os
aposentados possam se precaver nesse prazo.
Assim, já que não há como não cobrar do inativo, po
demos concordar, porque será um avanço.

Avançamos também na paridade, na integrali
dade, mas não existe regra clara de transição. Se o
servidor está com 52 anos, prestes a se aposentar, e
a reforma for aprovada antes, por que não pode haver
transição? Para cada ano que falta para se aposentar
ele pode pagar com mais um ano. Se faltam 3 anos,
vai trabalhar 6 anos. Ele estaria contribuindo com sua
parte. Isso aí não está sendo contemplado. Chamo a
atenção dos meus colegas: vamos nos sensibilizar,
vamos analisar algumas regras para a transição.

A questão das pensões deve também ser anali
sada. Acredito que é um avanço, mas o teto pode au
mentar. Pode se fazer um esforço e passar para 2.400
reais. Aí, sim, vamos contemplar grande número de
pessoas.

Para concluir, talvez seja necessária a criação
de um fundo com participação estatal, com o Banco
do Brasil e a Caixa Econômica, para não seguir o
exemplo da CAPEMI e outros que, no final, após 30
ou 35 anos de contribuição, o servidor não teve direito
à aposentadoria porque o sistema faliu.

Peço, Sr. Presidente, que esses pontos sejam
examinados quando chegar ao plenário para ser vota
do, no dia 6, o projeto de reforma da Previdência.

Muito obrigado.
A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
assomei à tribuna para ter maior visão do plenário.

Estou muito preocupada com as manchetes de
hoje dos jornais de São Paulo. Geraldo Alckmin é um
dos Governadores mais sérios deste País, respeita
dor e incapaz de crítica de bravatas. S.Exa. só fala
aquilo que realmente pensa.

Há hoje uma preocupação em nosso Estado com
o Pontal do Paranapanema, onde existe uma invasão, e
várias Prefeituras estão fechando pelo fato de o proble
ma ter-se tomado incontrolável. Nosso responsável Go
vernador, em entrevista ao jornal O Estado de SPaulo,
de domingo, disse textualmente: '~ intranqüilidade im
pede o investimento, e o espetáculo de invasões impe
de o espetáculo do crescimento':

S.Exa. foi absolutamente racional e profundo
naquilo que afirmou, pois governa o maior Estado do
Brasil e tem responsabilidades. Não posso, portanto,
admitir que o Ministro José Dirceu vá aos jornais, de
maneira leviana e irresponsável, xingar os tucanos,
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dizendo que a responsabilidade é daqueles tucanos
que estão no poder há 20 anos - o que não é verdade.
Cita o ex-Governador Montoro, a quem aqui defendo,
que governou o Estado de São Paulo de 1983 a 1986;
grande Governador, que fez o Estado muito melhor do
que até então. Fala mal de Mário Covas, grande ho
mem, que governou São Paulo por 7 anos, e infeliz
mente morreu no cargo, em 2001. Fala mal também
do atual Governador, Geraldo Alckmin, o que não
posso admitir.

a Ministro José Dirceu estudou comigo na Fa
cu�dadede Direito em São Paulo. S. Exa. é um homem
que respeito e exerce cargo de extrema importância
neste País. Diria até que é o segundo homem do Go
verno, se não o primeiro, porque comanda também o
Presidente Lula.

Tenho certeza de que S.Exa. vai pedir descul
pas, porque estamos vivendo importante momento no
Brasil ao discutir as reformas. Um homem da respon
sabilidade como o Ministro não pode falar dessa for
ma. Isso o que a imprensa quer, pois gosta desse
leva-e-traz.

De público, desta Câmara dos Deputados, peço
ao Ministro José Dirceu que retifique tais acusações
levianas e irresponsáveis contra grandes Governado
res. Claro que S.Exa. pode não gostar dos governos,
pode criticar a administração deles, mas não criticar
de maneira precipitada e superficial os Governadores
do nosso Estado de São Paulo.

Venho, portanto, à tribuna para defender o Go
vernador Geraldo Alckmin, homem sério e que teve
importante contato com o Ministro Miguel Rossetto.

a Ministro Miguel Rossetto foi infeliz ao afirmar
que aqueles que invadiram seriam os primeiros as
sentados. E o Governador Geraldo Alckmin respon
deu: "Não, senhor. Temos uma cronologia. Só vão ser
assentados aqueles já cadastrados",

a Ministro Miguel Rossetto vo~ou atrás e con
cordou com o Governador Geraldo Alckmin e disse:
"O senhor tem razão". Inclusive foi a São Paulo na se
mana passada e deu muito dinheiro para que pudés
semos, pelo menos por hora, resolver a séria questão
do assentamento no Pontal do Paranapanema. Esses
problemas o Governador enfrenta dia a dia.

Deixo, portanto, o meu desagravo à figura do
Governador Geraldo Alckmin e tenho certeza de que
o Ministro José Dirceu não faz disso uma questão de
fé. Talvez tenha falado nurn momento infeliz, e a im
prensa, como sempre, gosta desses momentos infeli
zes, e hoje o jornal O Estado de S.Paulo publica de
maneira leviana e superficial que os tucanos são res-

ponsáveis pelas invasões. Não sornos os responsá
veis, Ministro José Dirceu. Há urna série de irrespon
sabilidades sendo praticadas ao longo do tempo, mas
as invasões hoje são principalmente de responsabili
dade do Governo Federal, que, juntamente com os
Governadores, terá de resolver essa questão.

Reitero rneu apelo ao Ministro José Dirceu para
que faça urna retificação, que critique os conteúdos,
mas não o modo leviano e irresponsável - repito 
que fala do grande Governador de São Paulo Geraldo
Alckmin.

Muito obrigada.
O SR. ARY VANAZZI (pT-RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Ministério
das Cidades pela organização de um seminário sobre
regularização fundiária. Em urn país como o nosso,
ern que dois terços da população vive em áreas irre
gulares, é cada vez mais urgente trabalhar com afinco
na busca da regularização fundiária para milhares de
famílias.

a Ministério das Cidades, desde quarta-feira,
está realizando um grande seminário latino-america
no especificamente para debater esse tema e buscar
alternativas para as pessoas que, ao longo do tempo,
foram ocupando áreas públicas, áreas devolutas,
transformando-as em seu hábitat e criando suas farní
lias. Elas estão vivendo há décadas nessa situação,
sem uma política de regularização fundiária que pos
sa incluí-Ias no espaço urbano, dando-lhes garantia
mínima de que vão rnorar naquela área e construir
sua vida com tranqüilidade.

Ern segundo lugar, gostaria de trazer ao debate
urn tema que considero extremamente importante.
Estamos vendo centenas de ocupações urbanas se
desencadearern em todo o País. Tanto prédios como
vazios urbanos estão sendo ocupados pelos movi
mentos sociais organizados, especialmente pelo Mo
vimento Nacional de Luta pela Moradia.

Precisamos entender que essas ocupações não
são obra do acaso, não aparecem do além, nem preten
dem um enfrentamento com o Governo Federal ou criar
um clima de tensão no campo ou na cidade. Elas são
apenas fruto da fa~a de políticas urbanas e rurais, pro
blema que vem de décadas. A responsabilidade é, sim,
dos Governos que nos antecederam, porque não cons
truíram políticas para o campo e para a cidade. Hoje, 6
milhões de famílias não têm moradia e 6 milhões de uni
dades habitacionais estão vazias porque não se tem
uma política urbana capaz de fazer com que a popula
ção de baixa renda tenha acesso à cidade.
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Portanto, o Parlamento e o Governo Federal têm ro aproveitar estes 5 minutos para parabenizar as
a responsabilidade de tratar o problema como uma duas Superintendências do INCRA no Pará, a Supe-
questão social. Mais do que isso, este Parlamentar rintendência do IBAMA em Belém e os escritórios de
apóia intensamente as ocupações urbanas a fim de Santarém e Marabá, por estarem discutindo uma for-
enfrentar a falta de políticas, a especulação imobiliá- ma de regularizar a extração madeireira naquele
ria, aqueles que, ao longo do tempo, se beneficiaram Estado.
dessa situação. Afirmo, com todas as letras, que a bagunça fun-

Sr. Presidente, tratar a ocupação de prédios e diária que o nosso Governo recebeu é muito grande.
terrenos vazios nas cidades como um caso de polícia A situação é mais grave hoje do que há 20 anos. As úl-
é um equívoco. Tenho certeza de que o Governo Fe- timas administrações estaduais não conduziram o
deral não vai fazer isso; vai tratar o problema, como problema fundiário em nosso Estado, e agora se colo-
disse o Ministro da Justiça, como uma questão social, cam em oposição ao nosso Governo. O setor madei-
porque sabemos que, ao longo da história, não havia reiro está ameaçando fechar rodovias no Pará porque
no País uma estrutura capaz de fazer investimentos e o IBAMA e o INCRA vão enfrentar toda a desorgani-
muito menos de traçar uma política urbana visando à zação existente.
inclusão social. Os recursos disponibilizados pelo Go- Posso garantir aqui que, em breve, aquele Esta-
verno Federal, principalmente nos últimos 8 anos, no do vai produzir mais madeira, vai gerar mais empre-
Governo Fernando Henrique Cardoso, foram insufici- gos, e de forma organizada.
entes, muito inferiores à necessidade e à capacidade Para que as Sras. e os Srs. Deputados possam
das Prefeituras e dos Governos Estaduais para fazer entender, no final do ano, o IBAMA do Pará, Deputado
investimentos. Anselmo, foi invadido; os funcionários foram amarra-

Faço aqui um apelo ao Poder Legislativo e ao dos e todas as ATPF - Autorização para Transporte
Ministro José Dirceu para que, efetivamente, tirem da de Produto Florestal foram roubadas. Essas ATPF
gaveta o projeto que cria o Conselho Nacional e o vêm sendo usadas pelas madeireiras de Rondônia,
Fundo Nacional de Habitação. Esse projeto tramita de Mato Grosso, do Pará, e vêm sendo apreendidas
nesta Casa há 12 anos e foi retirado da pauta da con - pelo Governo.
vocação extraordinária. Precisamos votá-lo, pois ele Deputado Asdrubal Bentes, V.Exa. que atua nas
cria uma estrutura jurídica capaz de fomentar nos regiões sul e sudeste do Pará e acompanha esse de-
Estados e Municípios a criação de conselhos e fun- bate, queremos organizar a extração dos nossos re-
dos estaduais e municipais. A partir disso, haverá in- cursos naturais, principalmente os da floresta, come-
vestimentos e uma política mais adequada à realida- çando pela madeira, é claro, o produto mais extraído,
de de hoje. exportado e que gera maiores divisas para aquele

Este é um país urbano. É preciso buscar uma Estado. O critério hoje é ter um título definitivo ou uma
solução para os centros urbanos. Tenho certeza de escritura pública legítima para que o plano de manejo
que o Governo Lula, nos três anos e meio que tem seja legal. Acontece que, em sua maioria, as terras
pela frente, vai adotar uma política habitacional que são da União, e não se tem esses documentos, nem
dê uma perspectiva de vida para milhares de famílias mesmo no caso de propriedades de até 100 hectares.
que sempre foram tratadas de forma equivocada pela Em regiões colonizadas há 33 anos não há títulos,
polícia. Queremos tratá-Ias de forma responsável. como é o caso da Transamazônica, o maior projeto de

Sr. Presidente, faço este apelo no momento em colonização da Amazônia feito de 1970 a 1973. Cin-
que a grande imprensa trata o assunto como convul- qüenta por cento das pequenas propriedades não
são social. Parece que isso nunca aconteceu. Esta- têm seus títulos.
mos vivendo esta situação porque o País vive um ou- Estamos discutindo a possibilidade de conces-
tro momento. O povo perdeu o medo e tem responsa- são florestal para que as pessoas tenham a sua área,
bilidade; faz isso porque quer ajudar o Governo Lula a sigam rigorosamente o seu plano de manejo, a fim de
governar este Brasil, resgatando o que é fundamental viabilizarmos, de forma organizada e legal, a extração
e que está acima do capital e do lucro: a vida. da madeira, fazendo com que todas as pequenas,

Externo meu apoio às ocupações urbanas, fun- médias e grandes serralharias funcionem.
damentais neste País. O Governo não pode permitir que um cidadão

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do seja dono de 50 mil, 100 mil, 5 milhões de hectares de
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que- terra - exatamente o que está acontecendo em Cecí-
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lia Almeida, no Município de Altamira -, quando al
guns não têm direito sequer a 50, 100 hectares.

Sr Presidente, não podemos admitir que qual
quer um chegue no Pará ou na Amazônia e queime os
animais, a madeira, desrespeitando as nascentes e
rios. Precisamos enfrentar essa realidade e organizar
essa situação, para o que necessitamos de tempo.

Parabenizo as Superintendências do INCRA e
do IBAMA no Pará pelo seu trabalho, com o acompa
nhamento do IBAMA nacional e do Ministério do Meio
Ambiente. Ainda ontem, pela manhã, discutimos esse
assunto.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que
ro fazer um relato a respeito de atividade que será reali
zada amanhã, na cidade de Uberlândia, com a presença
do Ministro do Trabalho, Jacques Wagner. A iniciativa é
do Grupo Algar, um dos principais grupos econômicos
de Uberlândia, que atua na área de telecomunicações,
agronegócios e call center.

Sr. Presidente, o Grupo Algar abrirá uma nova
etapa do call center e anunciará a contratação de jo
vens e adolescentes por meio do Programa Primeiro
Emprego. O grupo abriu mão dos benefícios desse
programa, mas deseja dele participar, selecionando
1.437 pessoas, sendo que quinhentas delas serão
adolescentes e jovens.

Estaremos naquela cidade para participar des
sa atividade fundamental não só para a cidade de
Uberlândia, mas para toda a região. A geração de em
pregos e a contratação imediata, neste mês de agos
to, de mais de 1.400 pessoas é um passo fundamen
tai num momento de crise e de desemprego em que
todos estamos vivendo. No entanto, vemos também a
pujança do interior brasileiro.

Sr. Presidente, quero saudar e parabenizar o
Grupo Algar por essa iniciativa e por esse trabalho
num momento de dificuldades. O Governo tem-se es
forçado no sentido de equacionar os problemas eco
nômicos. No momento em que há um alto índice de
desemprego e demissões, vemos um grupo do interi
or que acredita no Brasil, que tem investido seus re
cursos e seu lucro no próprio País e em nossa região.
Considero importante que esse grupo continue inves
tindo seus lucros, principalmente no setor de teleco
municações, naquela região.

Cumprimento o Sr. Luiz Alberto Garcia, Presi
dente do Conselho de Administração do Grupo Algar,
por essa iniciativa, e também o Ministro do Trabalho,

por acell3.r nosso convite. S.Exa., amanhã, fará uma
palestra lIa universidade do grupo e, ao mesmo tempo,
iniciará] contratação de mais de 1.400 pessoas, sen
do que ó (10 jovens terão sua carteira assinada pela pri
meira Vi:!;:. O Grupo Algar acredita no Programa Prime
iro Emr;r3go, lançado pelo Presidente Lula. É impor
tante re:; ;attar que o grupo não vai se utilizar dos bene
fícios da lei que será votada na Câmara dos Deputa
dos, pOli: ue entende que deve dar sua contribuição ao
País no I nomento em que há necessidade de promo
ver a g,l ação de emprego e a distribuição de renda.
Portank. para mim, será uma grande alegria participar
dessa alividade amanhã em Uberlândia.

Eq ,ero que outros grupos espelhem-se nesse
exemplo para garantir a geração de emprego e, ao
contrán:l do que estamos vendo nas contas CC5, em
que se ~r anda dinheiro para fora, para que o lucro ob
tido no Brasil seja reinvestido no próprio País.

SuIdo e parabenizo mais uma vez o Grupo Algar
e o nos::;( I Ministro Jacques Wagner, que amanhã esta
rá preSto" Ite ao evento, lançando essa atividade.

Eq1eramos que outros grupos dêem oportuni
dade ar. primeiro emprego e, acima de tudo, mais
uma vei:, com a força demonstrada pelo interior brasi
leiro, SUl: eremos a crise que estamos enfrentando. O
interior IE~m muito a contribuir com este País, que pre
cisa de lato descobrir essa força.

Mu to obrigado, Sr. Presidente.
/JI SRA. NICE LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o

seguintu discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putadm;, a situação econômica do País e as políticas
fiscal e I1l0netária do Ministro Palocci vêm causando
alguns e ;tragos na sociedade brasileira, sobressain
do-se, d3 maneira mais visível, o considerável au
mento c/o desemprego e o decréscimo da atividade
produtiliél em todo o Brasil.

No bojo de tantas dificuldades, encontra-se em
estado de penúria a grande maioria dos Municípios
brasileL'( s.

O 1\ laranhão não foge à regra. Prefeituras de to
das aSllgiões do meu Estado sofrem com a queda
brusca di arrecadação tributária, em especial a recei
ta constlucional do Fundo de Participação dos Muni
cípios, c Jja redução chegou a mais de 50% neste
mês de i Jlho.

Nê~I() podendo legislar sobre tributos estaduais
ou feder, is e assumindo, cada vez mais, responsabili
dades fi 3.ra assegurar serviços à comunidade, as
Prefeitul'j IS sofrem com as perdas crescentes de arre
cadaçã:.> a diminuição dos recursos transferidos pelo
Governo Federal e a inexistência de compensação
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que garanta o funcionamento regular dos Municípios,
possibilitando-lhes cumprir os compromissos com os
fornecedores e com o pagamento do funcionalismo.

As Prefeituras estão enfrentando profunda cri
se, com conseqüências danosas sobre os brasileiros
mais carentes, que delas dependem para assegurar a
sobrevivência mínima.

Não podemos concordar, Sr. Presidente, com
uma política macroeconômica que sacrifique a nossa
população. O contingenciamento de recursos munici
pais, por parte do Governo Federal, sem que seja pro
videnciada uma compensação alternativa, agride mi
lhões de brasileiros pobres, que encontram nas Pre
feituras a única referência, a sua única ligação com o
Estado, com a nacionalidade brasileira.

O Município é a célula materda Federação. Os
problemas do nosso País, do nosso povo são ali vi
venciados. Uma vez golpeado na sua arrecadação, o
Município passa a viver o drama social das carências
na prestação de serviços, sofrendo a comunidade no
acesso à saúde pública, ao saneamento básico, à
educação, à merenda escolar, entre outros benefícios
que o Estado brasileiro tem o dever de prestar à cole
tividade.

Já manifestei, Sr. Presidente, minha solidarieda
de aos Prefeitos maranhenses, através da entidade
que os representa: a FAMEM (Federação dos Municí
pios do Estado do Maranhão).

A situação das Prefeituras maranhenses é gra
ve. Os Prefeitos foram surpreendidos, no mês em cur
so, com a redução de até 57% no FPM, em relação ao
mês de maio.

O SR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente Inocêncio Oliveira,
agradeço a V.Exa. a deferência para com este Parla
mentar.

Sr. Presidente, eminentes colegas, sou amigo da
eminente Deputada Zulaiê Cobra e muito a admiro pelo
talento e competência tanto como Parlamentar quanto
como advogada. Sei que S.Exa. é extremamente reati
va, sensível e leal a seu partido e a seus companheiros,
mas nem sempre recebeu deles o mesmo tratamento e
a mesma consideração. Ainda assim, S.Exa. é defenso
ra dos seus colegas de partido.

Há pouco, a nobre Deputada assomou à tribuna
para fazer uma crítica ao Ministro-Chefe da Casa Ci
vil, José Dirceu.

Eu não tinha lido a reportagem do jornal O Esta
do de S. Paulo. Como estamos falando para o Brasil
por intermédio da TV Câmara, pode parecer aos que
nos assistem que o Ministro José Dirceu, conforme

sustentou a Deputada Zulaiê Cobra, fez críticas e ata
cou o atual Governador Geraldo Alckmin e os ex-Go
vernadores de São Paulo, Franco Montoro e Mário
Covas. Não foi o que aconteceu. A Deputada Zulaiê
Cobra, talvez de forma passional, porque é reativa,
leu a matéria, mas não deve ter-lhe dado a devida in
terpretação.

Estou aqui, em nome da Liderança do Governo,
não apenas para defender o Ministro José Dirceu,
que em nenhum momento, ao longo de sua gestão na
Pasta da Casa Civil, fez qualquer ataque a político al
gum deste País, muito menos aos ex-Governadores
de São Paulo e aos membros do PMDB de São Paulo.

O que o Ministro fez - está aqui o jornal e a retifi
cação é para o País - foi apenas rebater e responder
ao Governador Geraldo Alckmin, que disse, referin
do-se à invasão dos sem-terra em São Paulo, que a
intranqüilidade impede o investimento e o espetáculo
das invasões impede o espetáculo do crescimento. O
Ministro afirmou: "Não se pode transferir para o Go
verno Federal a responsabilidade do que está ocor
rendo no Estado de São Paulo no processo de inva
sões que ali estão acontecendo". O Ministro disse
isso com toda razão, sem excesso verbal e de conteú
do, o que tem de evidentemente ser reconhecido por
todos.

O processo de invasão vem ocorrendo há muito
tempo, e não se pode transferir para o Governo Fede
ral a responsabilidade por essas invasões.

E S.Exa. disse: "Há 20 anos aqueles que hoje
têm o Governo do País não estão no Governo de São
Paulo". Não é uma crítica pessoal, mas conjuntural.

Continua S.Exa.: "Não se transfira ao Governo
Federal os episódios que estão acontecendo no Pon
tal do Paranapanema e no Estado de São Paulo, em
termos de invasão".

Não há nenhuma crítica pessoal, nenhuma
ofensa, apenas uma resposta com os fatos e com a
realidade histórica à crítica feita pelo Governador Ge
raldo Alckmin. Efetivamente, cabe ao Governo de São
Paulo, e sempre coube a ele, colocar ordem e cumprir
a lei. Ao longo desses 20 anos, o PT não governou
São Paulo. Portanto, não cabe ao atual Governo a
responsabilidade pelas invasões que estão ocorren
do naquele Estado. A crítica não foi às pessoas, mas
à conjuntura e à realidade histórica. A responsabilida
de por todas as invasões, ao longo de 20 anos, em
São Paulo é do Governo Estadual.

É a defesa que faço neste instante do Ministro
José Dirceu, que não disse o que a minha querida De-
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putada Zulaiê atribuiu a ele. A declaração do Ministro
está no jornal para quem quiser lê-Ia.

Muito obrigado, Sr. Presidente e eminentes co
legas.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL-MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que o Brasil necessita de reformas, isso nin
guém tem dúvida. Reformas como a da Previdência, a
tributária e a política são extremamente necessárias
e urgentes.

Porém, toda reforma requer sacrifícios, acaba
por deixar alguns descontentes e outros contentes.
Agora o que nos deixa realmente estarrecidos é a
postura de alguns que indicam os servidores públicos
como os verdadeiros vilões dos problemas previden
ciários do País.

Creio que o cerne do problema está na mão dos
maus gestores e administradores da coisa pública, da
falta de palavra e seriedade daqueles que já dirigiram
o País.

Para aqueles que não conhecem, ou porventura
esqueceram, o único cidadão brasileiro que contribui,
seja qual for o seu vencimento, com 11 % do que rece
be é o servidor público.

Seguramente não são eles os culpados pelas
mazelas da nossa Previdência, mas sim as empresas
que não recolhem o INSS, o Imposto de Renda, en
fim, não cumprem com suas obrigações tributárias.

Sr. Presidente, precisamos realmente discutir e
reformar a Previdência do setor público, todavia não
podemos esquecer aqueles que recolhem mais, mas
continuam sendo o primo pobre de toda a história.

A SRA. MIRIAM REID (PSB-RJ. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ini
cialmente, faço uma saudação especial a minha cida
de, Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, que ontem
completou 190 anos de emancipação político-admi
nistrativa.

Em segundo lugar, lamento que os esforços em
preendidos pelas bancadas federais de todos os
Estados produtores de petróleo e de energia elétrica
do País tenham sido em vão. Até compreendemos as
pressões sofridas pelo Deputado Virgílio Guimarães,
mas não podemos aceitar que se mantenha no texto
constitucional um dispositivo que discrimina terrivel
mente esses Estados.

Venho, em nome dessas bancadas e no da mi
nha cidade, Macaé, de onde sai mais de 80% do pe
tróleo do País, protestar com indignação e manifestar
a nossa disposição de lutarmos até o fim. Não nos va
mos calar nem aceitar que essa injustiça continue a

ser cometida. Essa discriminação é extremamente
cruel justamente com os produtos responsáveis pela
movimentação da economia brasileira: petróleo e
energia elétrica.

Conclamo os colegas Deputados dessas ban
cadas para, numa ação conjunta com os Governado
res de Estado, como último recurso, última instância,
na medida em que ficou claro que os esforços desta
Casa não foram suficientes na articulação do Gover
no Federal com os Governadores Estaduais, reverter
mos esse quadro a fim de corrigir essa injustiça.

Não repartir a CPMF e a CIDE constitui também
situação muito grave e esta Casa precisa se unir em
defesa dos Estados e Municípios.

Mais uma vez, apelo para que o Governo Fede
ral cumpra a finalidade da CIDE, cujo argumento da
sua criação, no Governo anterior, foi o péssimo esta
do das estradas brasileiras.

Atualmente, no trecho da BR-1 01, de Rio Bonito
até Campos, há o maior índice de mortes e aconte
cem os acidentes mais graves. As pontes são muito
antigas, de construção completamente ultrapassada;
a estrada não tem acostamento nem a devida sinali
zação. Urge recuperar essa via e se construir pista
dupla nesse trecho, por onde passa o maior número
de cargas pesadas.

O acidente de ontem causou congestionamento
de mais de 8 quilômetros; a BR-101 ficou interditada
por 18 horas, fato que criou problema muito grave na
região, e mostrou a gravidade da situação, bem como
a urgência de se duplicar a rodovia no trecho de Rio
Bonito até Campos.

A CIDE foi criada com a finalidade de resolver os
problemas das estradas brasileiras, mas até hoje a si
tuação naquela região permanece a mesma e sequer
um planejamento foi realizado.

Portanto, faço este apelo no sentido de que no
Orçamento deste ano sejam alocados recursos ne
cessários à duplicação da BR-1 01 .

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Pellegrino,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje, posto
que deveria tê-lo feito ontem, quando, em conversa
mantida com o Presidente João Paulo, tivemos a in
tenção de realizar uma homenagem à Deputada
Francisca Trindade, do Partido dos Trabalhadores,
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que faleceu no último final de semana, vítima de ane
urisma cerebral.

Ontem, não houve tempo de fazê-lo, em função
do ritmo da sessão e também de lamentável inciden
te: o falecimento do filho do ex-Deputado Paulo Fra
teschi, atual Presidente Estadual do Partido dos Tra
balhadores por São Paulo, num acidente de carro. O
sepultamento deverá ocorrer hoje em São Paulo. Por
tanto, quero associar-me aos pêsames ao ex-Deputa
do Paulo Frateschi, que perde seu segundo filho nas
mesmas condições.

Ambas as mortes foram uma tragédia para o
nosso partido.

Nos poucos meses em que exerceu seu manda
to parlamentar na Câmara Federal, Francisca Trinda
de foi presença marcante. Muito ponderada em suas
ações, sempre avaliou, de forma serena, os argumen
tos que a S.Exa. eram levados. Francisca Trindade era
uma Deputada de posições firmes e coerentes.

Tive oportunidade de participar, com outros in
tegrantes da nossa bancada, na segunda-feira, em
Teresina, de seu sepultamento. Diria que não me cau
sou surpresa o carinho e a comoção a que assistimos
naquele Município.

Pesquisas de opinião revelavam que Francisca
Trindade, Deputada Federal mais votada da história
do Estado do Piauí, com 165.190 votos, já teria 46%
das intenções de votos para a Prefeitura de Teresina.
Morreu no auge de sua vida, de sua carreira política,
respeitada e admirada em todo o Estado do Piauí.

Diria que a figura de Trindade foi assim expres
sada em manchete de um jornal daquele Estado:
"Morreu a nossa guerreira". Sem dúvida alguma, esse
era o traço da Deputada: uma grande guerreira.

Negra e pobre, era moradora de um bairro popu
lar de Teresina, bairro em que nasceu e viveu até
seus últimos dias. Mesmo sendo Vereadora, mesmo
sendo Deputada Estadual, mesmo sendo Deputada
Federal, Francisca continuou morando num bairro hu
milde e popular de Teresina.

Francisca Trindade despontou para a vida políti
ca por meio das pastorais sociais. Integrante da Pas
toral da Juventude, da Igreja Católica, a Deputada
sempre se destacou pelo compromisso, amor, cari
nho e empenho na luta por seu semelhante. Nas pas
torais sociais da Igreja Católica, Trindade começou
sua atividade política ao defender sempre os mais po
bres, os mais humildes.

Teve participação destacada na organização do
movimento popular em Teresina, ao organizar diver
sas entidades do movimento. Chegou inclusive a or-

ganizar, juntamente com outras entidades, a própria
Central Nacional de Movimentos Populares.

Em 1992, na condição de suplente, assumiu o
mandato de Vereadora. Como suplente, obteve 900
votos, mas, na sua reeleição, quase 6.000 votos. Tam
bém foi uma Deputada Estadual bem votada. Como
Vereadora e Deputada, Trindade sempre se destacou
tanto na Câmara Municipal de Teresina quanto na
Assembléia Legislativa. Foi considerada a melhor Ve
readora da Câmara Municipal e a melhor Deputada
Estadual do Estado.

Aqui no Congresso Nacional, Francisca Trinda
de já despontava como grande Parlamentar por suas
posições e por sua firme postura em defesa dos po
bres e dos temas sociais do País.

Em Teresina, foi criado um grupo cultural cha
mado Coisas de Negro, por iniciativa da Deputada.
Lutava contra a discriminação racial no País, por polí
ticas positivas para a comunidade negra. Nos poucos
meses em que esteve nesta Casa, apresentou diver
sos projetos referentes à mulher e às causas sociais.

O Município de Teresina parou na véspera e no
dia do sepultamento da Deputada Francisca Trindade.
Podíamos ver, no semblante do povo de Teresina,
principalmente do mais pobre e humilde, a tristeza, o
pesar, o sentimento de perda não só de um grande
ser humano, mas de uma grande mulher, de uma
grande mãe, de uma grande companheira.

Francisca Trindade, companheira muito respei
tada por nossa bancada - pensamento unânime do
partido. Não digo isso porque Trindade faleceu, mas
este era o comentário a seu respeito nos poucos me
ses em que conviveu nesta Casa com os Deputados
não só do Partido dos Trabalhadores. Nossa bancada
e esta Casa tinham grande respeito pela Deputada
Trindade.

O povo de Teresina expressou grande carinho
no enterro de Trindade, quando mais de 3 mil pessoas
foram ao seu velório no estádio. Milhares de pessoas
lotaram as ruas de Teresina. No cemitério, também
milhares de pessoas acompanharam as homenagens
finais à companheira Francisca Trindade.

Nossa companheira se foi no auge de sua vida,
aos 37 anos apenas, acometida de acidente vascular
cerebral violento, que a levou ao coma, morte cere
bral e falecimento.

Em nome da nossa bancada, não poderia dei
xar de fazer esse registro de profundo pesar por essa
perda irreparável, que não tem como ser reposta não
só pelo ser humano que foi Trindade como também
por sua trajetória de militância. Essa foi, sem dúvida
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alguma, a grande marca da vida do grande ser huma
no que foi a Deputada Francisca Trindade.

Sua trajetória foi de profundo compromisso com
as questões sociais do Piauí, Estado em que nasceu.
Trindade, como já disse, atuou nas pastorais sociais
da Igreja Católica, nos movimentos populares de or
ganização de bairros por melhoria de vida. Em todas
as causas que defendeu em sua vida, a marca foi a
humildade. Humildade, repito, sempre foi a marca da
Deputada Trindade.

Por isso, o povo do Piauí a elegeu Deputada, a
mais votada da história, quebrando tradições. Depois
de muitos anos sem representação feminina na
Assembléia Legislativa, ela quebrou esse jejum.

Em nome de nossa bancada, solicitamos ao
Presidente João Paulo Cunha, por meio de requeri
mento, que esta Casa abra o plenário para que pos
samos realizar sessão especial em homenagem a
nossa companheira, a nossa amiga, Deputada Fran
cisca Trindade, que se foi no auge de sua vida, no
auge de sua carreira, deixando a todos nós bastante
consternados, profundamente abalados.

Esse é o reconhecimento da nossa bancada, do
nosso partido, como foi, sem dúvida, no velório e no
sepultamento, o do povo do Piauí - a voz do povo hu
milde, que perdeu sua grande guerreira.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a sessão de hoje não foi convocada regular
mente. Deveria ter sido convocada por VExa. na ses
são de ontem, mas não o foi. VExa. convocou sessão
para as 14h.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não,
querido líder e amigo, esta Presidência disse ontem:
"Às 9h, haverá sessão extraordinária"- e não falou na
da tarde. A sessão da tarde fica automaticamente
convocada. Tenho absoluta certeza. Estava dirigindo
os trabalhos, foi digitado na Secretaria da Mesa e vol
tou para aqui.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Não pretendo
manter essa discussão com VExa. Verificaremos as no
tas taquigráficas. Agora, o quorum não foi atingido.

Há deliberação anterior da Mesa sobre questão
de ordem, que encerrou a sessão por falta de quorum

"Autor: Deputado Wa/ter Pinheiro
Presidente: Ubiratan Aguiar

Requer, nos termos regimentais, que
~;e dê início imediato à Ordem do Dia(. .. )"

Pcr tanto, a sessão foi aberta há mais de 2 ho
ras. Nãu há Ordem do Dia e pleiteio a mesma deci
são quu a Mesa tomou no dia 27 de abril de 2000,
para qUI: não se diga que, quando éramos Governo,
o trataml ~nto era distinto.

O :E.R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidên :ia informa a VExa. que iniciamos a sessão às
9h. A du ação da sessão extraordinária é de 4 horas.
Então, '" Ordem do Dia pode ser iniciada no momento
em que (, quorum for estabelecido, não existe um quo
rum de·,:erminado. Normalmente estabelecemos o pe
ríodo de· hora para Breves Comunicações e, quando o
quorurr. E atingido, iniciamos a Ordem do Dia.

O 1: R. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, vou l:'tar o art. 67 do Regimento Interno:

"Art. 67. A sessão extraordinária, com
(furação de quatro horas, será destinada ex
(:/usivamente à discussão e votação das
IlJatérias constantes da Ordem do Dia".

Né~I(. prevê outra coisa.
O I: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cer

to. Prevé uma coisa importante: para iniciar a Ordem
do Dia ü:;tabelece o quorum de 257 Deputados.

O ::.R. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Estamos di
ante de Jma nítida decisão da Mesa anterior e não
querem:)s estabelecer novos procedimentos. Esta
mos aqu há 2 horas. Eu não fui convocado para esta
sessão. VExa. menciona que a convocou.

O !: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cer
teza ab::;·)luta.

O S.R. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Esta sessão
teria qUI! ser com Ordem do Dia. Vamos iniciá-Ia.

O !iR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidê'1cia determinará um período para iniciar a
Ordem do Dia. Primeiramente, manda que se acio
nem as <: 3.mpainhas, convocando os Srs. Parlamenta
res pre~;l!ntes nas diferentes dependências da Casa
para qL E' venham a plenário. Se não iniciarmos a
Ordem co Dia dentro de meia hora, é porque esta
Presidêda estabeleceu que não há quorum. Nesse
instante determina a suspensão de todos os traba
lhos na:. Comissões, para que assim possamos dar
início à Ordem do Dia.

O·lt em tomei minhas precauções. Queriam que
eu convc'casse também uma sessão para as 14h. Eu
disse ql.lll a sessão das 14h é regimental, que só con
vocaria ;3 extraordinária. Fiz a convocação, que foi di
gitada p'3la Secretaria. Tenho certeza absoluta de que
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convoquei V. Exas., inclusive citei toda a Ordem do
Dia. Isso se deu mais ou menos às 21 h25min. Havia 3
Deputados presentes quando encerrei a sessão: o
Professor Irapuan Teixeira, IIdeu Araújo e Zé Geraldo,
o último orador. Lembro que S.Exa fez um pot-pourri,
falou sobre 10 matérias diferentes.

Vou determinar, se até às 11 h20min não for pos
sível iniciarmos a Ordem do Dia, que não há quorum.
Assim, vou dar meia hora para que os Srs. Parlamen
tares venham ao plenário.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, vou ser compreensivo com V.Exa. e a sua tolerân
cia em relação a uma sessão que foi convocada,
como disse V.Exa. , ao fim da sessão de ontem, mas
não nos foi comunicada por telefone nem por telegra
ma. Portanto, não pudemos nos preparar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Líder, a Ordem do Dia é a mesma da sessão de
ontem, menos o que foi votado. Exatamente igual,
sem mais nem menos. E, se não acontecer, não trará
prejuízo, porque às 14h haverá sessão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Certo, Sr.
Presidente, mas precisávamos saber que haveria
sessão pela manhã. Como não sabia, assumi outros
compromissos. Quando soube que haveria, minha
assessoria me convocou e fui obrigado a encerrar ou
tros compromissos, como certamente ocorreu com
diversos Deputados. Se tivesse sido programada, não
traria nenhum tipo de problema. Vamos aguardar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tan
to é verdade, nobre Líder, que hoje pela manhã já ha
via mais de 30 Deputados inscritos para o período de
Breves Comunicações.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Vamos
aguardar até 11 h20min.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Obrigado. Vamos aguardar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência reitera aos Parlamentares presentes nos
diferentes órgãos da Casa que venham imediatamen
te ao plenário, pois dentro de meia hora terá início à
Ordem do Dia, e determina a suspensão dos traba
lhos nas Comissões Permanentes, Especiais e CPls.
O plenário tem prioridade sobre os demais órgãos
técnicos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho a esta tribuna no momento em que foi aprovado,

na Comissão Especial, o relatório do Deputado José
Pimentel sobre a reforma da Previdência.

Ao refletir sobre alguns pontos da reforma previ
denciária, quis sugerir ao Movimento Sindical e ao
Governo do Presidente Lula - merecedor de toda a
confiança e no qual deposito minhas esperanças em
um Brasil melhor - que o seu debate deveria ter ocor
rido após a reforma tributária. No entanto, a conjuntu
ra política impôs a priorização da reforma da Previ
dência e deixou a tributária para segundo plano.

Efetivamente, a reforma da Previdência traz pon
tos importantes. No entanto, há alguns muito duros,
embutidos no seu texto, que afetam o serviço público.

Há 3 questões obrigatórias que merecem nossa
reflexão. Um aspecto muito cruel, de acordo com o
meu ponto de vista, é o redutor nas pensões. Faz-se
necessário que o Governo e o Movimento Sindical
construam um acordo no sentido de estabelecer a re
dução a partir de um teto mais elevado, e que ela seja
gradativa, da menor para a maior pensão.

A elevação do teto, a partir do qual se estabele
cerá a contribuição dos inativos, é também questão
de justiça. É importante construir um acordo em torno
desse ponto.

Além desses aspectos, há um, em particular,
que merece nossa reflexão: a elevação da idade e o
fim da transição estabelecida na Emenda Constitucio
nal n° 20.

Desde 1998 já haviam estabelecido para os no
vos servidores a idade de 60 anos para o homem e de
55 anos para a mulher se aposentarem. Foi também
instituído um pedágio para aqueles que estavam
prestes a conquistar o direito à aposentadoria. Os
servidores, mesmo que já tivessem o tempo de contri
buição ou de serviço, que iriam trabalhar até os 48
anos (mulheres), ou até os 53 anos (homens) - e al
guns milhares deles estavam prestes a se aposentar
-, teriam de pagar um pedágio de 5 anos, além dos
20% estabelecidos para cada ano antecipado.

A PEC n° 40 estabelece o fim dessa transição e
propõe para aqueles servidores que estavam atingin
do os 48 anos (mulheres) ou os 53 anos (homens) a
necessidade de trabalhar mais 7 anos.

Considero extremamente cruel essa medida.
Durante 13 anos, trabalhei em regime de turno e reve
zamento, com jornadas de trabalho que iam de
meia-noite às 8 horas da manhã. O mais triste nessa
jornada de trabalho era a última hora, que parecia de
morar mais que as outras para passar. Mais duro ain
da era, no último minuto, receber a informação de que
o colega que iria me render não viria e que eu teria de
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trabalhar mais 8 horas, dobrar o turno. Era um sofri
mento muito grande.

Faço essa analogia para mostrar que o que se
está propondo para os servidores públicos, ao se es
tabelecer o fim da transição, é a notícia, no último mi
nuto, de que a rendição que eles receberiam não virá.
Tal medida, do ponto de vista emocional, produzirá
um efeito negativo na qualidade do serviço prestado à
sociedade. O trabalhador tinha uma perspectiva de
vida, havia se organizado, esperava a aposentadoria.

Não quero entrar no mérito da idade para se apo
sentar, mas é necessário levar em conta a expectativa
que se criou na vida de um servidor e de sua família.

Conclamo às entidades representativas dos
servidores, ao Relator, Deputado José Pimentel, e ao
Ministro Ricardo Berzoini para que encontrem urna
saída para esses 3 pontos, que, resolvidos, facilita
rão, com certeza, a tramitação da reforma da Previ
dência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência, para que mais Parlamentares tenham
oportunidade de usar a tribuna, vai reduzir o tempo
para 3 minutos a partir de agora.

Com a palavra a Deputada Sandra Rosado.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago hoje a esta Casa assunto do
qual nem gostaria de tratar, mas, diante da gravidade
do problema, como municipalista e defensora da
constitucionalidade, tenho de fazê-lo.

É no mínimo indecoroso o que vem acontecen
do nos últimos meses na política regional do meu
Estado, o Rio Grande do Norte, precisamente no Mu
nicípio de Serra do Mel. O Prefeito José Cortez Perei
ra faz do seu mandato um compromisso fantasma
com a tão sofrida população que o elegeu represen
tante.

No último domingo, mais de 3 mil pessoas foram
às ruas pedir à Justiça o afastamento do Prefeito, que
absurdamente deixa na mão de pessoas que não são
possuidoras de qualquer cargo eletivo ou tenham re
presentatividade a responsabilidade de governar Ser
ra do Mel.

Na condição de representante do meu Estado
nesta Casa não posso admitir que a Justiça feche os
olhos para algo tão absurdo que acontece em Serra do
Mel. O povo está cansado desses desmandos admi
nistrativos resultantes do descaso de um homem que
não demonstra qualquer interesse em concluir com
honraria o mandato a ele conferido. Há 3 meses, o Pre-

feito de Serra do Mel não aparece na cidade, o que
contraria frontalmente a Lei Orgânica do Município.

Mas se peço justiça, começo fazendo justiça.
Serra do Mel é uma criação do próprio Cortez Pereira
quando Governador do Rio Grande do Norte, em 1970.
A cidade tem hoje 7.229 habitantes, que sobrevivem
basicamente da agricultura. É uma cidade de homens
e mulheres batalhadores que buscam na terra o sus
tento de suas famílias. Um exemplo é o beneficiamento
da castanha do caju, que está transformando o Municí
pio em um exportador da fruta. São cerca de 1.196 fa
mílias trabalhando em unidades familiares de benefici
amento de castanha, montadas com recursos do Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar (PRONAF), que resulta em uma renda média de
quase 500 reais por hectare/mês

E isso, Sr. Presidente, acontece numa cidade
que, infelizmente, está absolutamente abandonada. É
um contraste da realidade atual de Serra do Mel.

Em conseqüência do abandono por seu gover
nante, a cidade enfrenta sérios problemas estruturais.

Na educação, pelo menos 800 alunos da zona
rural estão fora das salas de aula porque o transporte
escolar não funciona. A ausência do Prefeito, que de
veria liderar uma equipe de assessores eficiente, im
possibilitou a renovação de convênios importantes
entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

As estradas que dão acesso às vilas estão prati
camente intransitáveis, o que afeta diretamente os
agricultores que precisam escoar a produção.

O sistema de fornecimento de água também de
ixa a desejar. Por falta de uma atitude do Chefe do
Executivo, a CAERN - Companhia de Abastecimento
de Águas do Rio Grande do Norte não resolve com a
eficácia necessária a quebra das bombas dos poços
que abastecem a cidade.

Pois bem. Esses são alguns dos mais deficitári
os problemas vividos por Serra do Mel hoje. Tudo con
seqüência da inoperância administrativa de um Prefe
ito que não expressa qualquer interesse de trabalhar
por seu povo, como fez em tempos atrás. E ainda as
sim, por presunção, não deixa que o Vice-Prefeito,
Izete Bezerra Lins Filho, que legalmente é o seu subs
tituto, assuma a administração da cidade.

Na tentativa de contornar tais agravos, no dia 15
de maio último, com base na Lei Orgânica do Municí
pio e no Regimento Interno da Câmara Municipal, os
Vereadores declararam, por abandono, vago o cargo,
determinando de pronto o afastamento do Prefeito
Cortez Pereira. Mas este simplesmente ignorou a de
cisão outorgada pelo Legislativo e continua sendo re-
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munerado pelo cargo de Prefeito de Serra do Mel,
sem ao menos prestar qualquer esclarecimento de
suas ações aos munícipes.

Diante dessa postura, o mínimo que podemos
fazer é pedir justiça, é cobrar urna ação enérgica do
Ministério Público, que há muito tempo dá a impres
são de fechar os olhos para uma atitude tão descabi
da de um governante que fundou a cidade e hoje ao
que parece quer afundá-Ia.

Basta! Nós conclamamos o Prefeito Cortez para
que não negue o seu passado. Faça mais uma vez a
sua história de êxito, não deixando terminar em malo
gro. Faça o bem para o povo que por duas vezes o fez
seu representante, mas que agora quer paz e ver o
Município administrado por quem de direito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é inte
ressante tratar deste assunto, uma vez que precisa
mos que o Ministério Público tome as providências
cabíveis. Se o Prefeito não quer governar a cidade,
que passe a administração para o Vice-Prefeito, que
constitucionalmente é seu representante legal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, acabo de protocolar nes
ta Casa requerimento em que solicito revisão do pro
cesso de liberação da soja transgênica.

Tenho em mão as notas taquigráficas da reu
nião em que foi liberada a soja transgênica pela Co
missão Técnica Nacional de Biossegurança. A situa
ção é estarrecedora, Sr. Presidente. Estou pedindo,
inclusive, providências à Justiça, porque o diálogo tra
vado nessa importante reunião é algo de que o povo
brasileiro precisa tomar conhecimento.

De tal forma que protocolo esse pedido de provi
dências nesta Casa, no Ministério Público e no Minis
tério da Justiça.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência reitera aos Srs. Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa o pedido para
que venham ao plenário até as 11h25min, para dar
mos início à Ordem do Dia, e determina a suspensão
dos trabalhos de todas as Comissões que estejam
funcionando, para que tenha prioridade a sessão em
curso no plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Agnaldo Muniz.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, neste fim de semana será realizado na cidade de
Ji-Paraná, no Estado de Rondônia, o maior encontro
de mulheres evangélicas. Será debatido, naquele
evento, o papel da mulher na sociedade sob a ótica do
pensamento cristão.

Também será realizado um trabalho cujo objeti
vo é fortalecer a família, que, nos últimos dias, tem
sido atacada de forma veemente. Vamos trabalhar
para resgatar e fortalecer a família.

Estarão presentes ao evento aproximadamente
100 mil mulheres do Estado de Rondônia. O evento, de
suma importância, é um marco no crescimento e no
desenvolvimento da família, bem como no trabalho da
mulher evangélica no seio da sociedade rondoniense.
Portanto, não poderia deixar de fazer este registro.

Estaremos presentes e daremos total apoio
àquele movimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores, con
voco os Parlamentares do PT a virem a plenário para
registrar presença, porquanto faltam poucos minutos
para encerrar o prazo dado pelo Presidente, até as
11 h20min, para que seja atingido o quorum de 257
Srs. Deputados.

Manifesto minha solidariedade à família da De
putada Francisca Trindade, que faleceu nesta sema
na em decorrência de aneurisma cerebral, e à família
do Presidente do PT de São Paulo, Paulo Frateschi,
que teve o seu filho morto devido a um lamentável aci
dente de automóvel. Realmente, uma semana triste
para o Partido.

Sr. Presidente, o setor produtivo do Brasil gos
tou da queda de 1,5% na taxa básica de juros, decidi
da na última reunião do Comitê de Política Monetária
do Banco Central. Isso mostra que vamos na direção
do que buscávamos há algum tempo: a queda dos ju
ros para incentivar o setor produtivo do País.

Com isso, os críticos vão perdendo gradativa
mente a bandeira que empunhavam, enquanto o Bra
sil ganha melhores condições para voltar a crescer,
atendendo ao clamor da sociedade. Mas isto só será
possível com a queda real dos juros. Com coerência e
responsabilidade, a equipe do Governo, na hora cer
ta, começa a reduzir as taxas de juros, sem riscos à
estabilidade.



Julho de 2003DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF'I_ TADOS
...;.;.,,:,::::;.;:;,.~---------..:=~:.::....:==

35638 Quinta-feira 31

E, nessa hora, o Presidente Lula não ficou de bra
ços cruzados. No momento certo, sua equipe começa a
diminuir os juros, criando condições para a retomada do
desenvolvimento do País numa linha firme, sólida, que
vai na direção da geração de empregos.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, nos primeiros meses do Governo
Lula, teve uma importante vitória ao abrir novos mer
cados para os setores da agroindústria. O setor agrí
cola, então, teve enorme destaque e foi privilegiado
com o Plano Agrícola e Pecuário para o biênio
2003/2004, com um aumento real de 12% em relação
ao ano passado, principalmente no que diz respe~o

ao financiamento do Plano Safra no próximo ano.
Sr. Presidente, é importante ressaltar o incenti

vo à agricultura familiar, que receberá, neste ano, re
cursos na ordem de 5,4 bilhões de reais. A Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca, setor ao qual tenho
me dedicado há muitos anos, desde o meu primeiro
mandato nesta Casa, receberá também incentivos na
ordem de 2,3 bilhões de reais. Além disso, há a revi
são das políticas de compras e contratações de servi
ços da Petrobras, uma reivindicação antiga do Movi
mento Sindical dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro
que finalmente será atendida.

Portanto, Sr. Presidente, a diretriz de privilegiar
o operário das empresas brasileiras veio em boa
hora. Este País, carente de emprego, não poderia
continuar a exportar postos de trabalho, do que mais
necessitamos. Essa simples decisão da política res
ponsável do Governo aumenta em cada um de nós a
ânsia de que, num curto espaço de tempo, este País
volte a crescer, de que os juros diminuam ainda mais
e de que se materialize o que tanto queremos para o
nosso País.

Essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência reitera aos Srs. Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa pedido para
que venham ao plenário, pois em poucos minutos da
remos início à Ordem do Dia. Faltam aproximadamen
te 20 Srs. Parlamentares para que atinjamos o quo
rum regimental. Daremos início à Ordem do Dia em
10 minutos, no máximo. Peço aos Presidentes das vá
rias Comissões da Casa, Especiais ou Permanentes,
que suspendam os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Ortiz.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

putado~;, hoje venho à tribuna para homenagear o tra
balho a I' ístico desenvolvido por 2 jovens valorosos,
que imdiam amor, fraternidade, justiça, dignidade e
cidadani. I ao coração de milhões de crianças, adoles
centes ,: jovens brasileiros, a dupla Sandy e Junior.

Fill-os do cantor Xororó, da dupla Chitãozinho &
Xororó,: s irmãos Sandy Leah Lima, 20 anos, e Dur
vai de Li na Junior, 19 anos, começaram na carreira
artísticél :)or influência do pai, que conseguiu que a
dupla c:\ ltasse a música Maria Chiquinha, em 1989,
quando tinham 6 e 5 anos, respectivamente, em um
progran'i I de televisão. O número infantil fez sucesso,
e a duplo gravou logo em seguida o primeiro LP.

D(I~,de então não pararam mais de gravar e fa
zer shol1's, conquistando um público jovem, que foi
crescenc o e passando pela adolescência junto com a
dupla. [r 1 pouco mais de 13 anos de carreira, conse
guiram:~ proeza de no mercado nacional venderem
mais de . 3 milhões de cópias de seus trabalhos fono
gráficos. Alguns sucessos da dupla transformaram-se
em hino: para a infância e juventude.

Ali Jpla é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor
exemplo da valorização da moral e dos bons costu
mes, fundamentais para o fortalecimento dos laços
familiar·",:» como pilares para o desenvolvimento de
nosso Fcís.

Erl meio a uma programação tomada pelo des
respeito ~ família brasileira, agredindo nossos lares
com a dllgradação em todos os níveis das relações
familiare:; e trazendo torpeza na conduta de nossos
adolescentes e jovens e quando não arraigando a
erotiza~:;~o infantil por meio de músicas de duplo sen
tido, enklcando a sexualidade e induzindo a erotiza
ção, Sall:ly e Junior fazem a diferença, sendo um mo·
delo irretocável de conduta e cidadania para nossas
criança~., adolescentes e jovens.

Quando estavam no ar com um programa sema
nal na H3de Globo, a dupla tinha o compromisso de
passar ~ empre mensagens de otimismo e alegria
para a Juventude, ressaltando a importância de uma
vida ret"J. e regrada para o pleno êxito de seus sonhos.

A li :lrtir de 1999 a dupla virou uma mania nacio
nal, com shows magníficos e uma infinidade de pro
dutos qu 3 levaram sua marca a quase todas as resi
dências ieste País. Suas mensagens sempre aten
tam para conceitos de honra, de dignidade e de cola
boraçãü :::om o próximo.

Nu :ltual fase vivida pelo mundo e pelo Brasil, na
qual os :>oderes Públicos parece não disporem de
condiçôl: s para combater a violência e a irradiação
das dro!ps, é de surpreender que os governos ainda
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não tenham adotado o estímulo à cultura como um
dos mais eficazes instrumentos a habilitarem os jo
vens para os caminhos mais adequados à sua forma
ção.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, além de
uma carreira laureada pelo público e crítica, esses
brasileiros contribuem diariamente para o desenvolvi
mento dos valores dos jovens através de atividades
atraentes, progressivas e variadas, realizadas ao ar li
vre em seus shows. É aí que se incutem nos jovens,
como um prolongamento do que aprendem nos seus
lares, os sentimentos da verdade, lealdade, cortesia,
patriotismo, ecologia e tantos outros benfazejos à
vida social.

Em nome do Partido Verde brasileiro homena
geio também neste pronunciamento a iniciativa da du
pla em abordar a necessidade da preservação de
nossos recursos naturais em sua mais nova empreita
da, a produção cinematográfica Acquaría, dirigida
pela cineasta e publicitária Flávia Moraes.

Acquaria, primeiro longa-metragem da dupla
Sandy e Junior como protagonistas, chegará às telas
dos cinemas em dezembro deste ano. Fruto de uma
parceira entre a Spectra Mídia Produções, a Globo
Filmes (co-produtora), a Universal Music (gravadora
dos artistas) e a Fox Film do Brasil, o filme tem como
eixo à preservação ambiental.

Misturando música, aventura e emoção, Acqua
ria mostrará a importância da busca por soluções
para evitar que os recursos naturais, fundamentais
para a vida na Terra, não entrem em colapso. O filme
tem a proposta de servir como um alerta para o pro
blema, extremamente atual, da escassez de água no
planeta.

Acquaria mostra um futuro distante e a Terra
praticamente esgotada, após agressões constantes à
natureza. Guerras acabaram com o pouco que já ha
via, inclusive com grande parte da população. Resta
ram apenas cidades em ruínas e alguns grupos de
pessoas, sobrevivendo em um cenário que combina
tecnologia e devastação. Neste ambiente árido, vivem
Sarah interpretada por Sandy, Kim, por Junior, e seus
amigos Guili e Gaspar. Os 4 heróis vão enfrentar
grandes desafios, em um lugar repleto de perigos e
mistérios, em busca do bem mais raro e precioso da
Terra: a água.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, em nome
das crianças, adolescentes e jovens deste País e em
agradecimento, como pai, pelas mensagens valoro
sas que a dupla transmite as minhas filhas e aos filhos
de milhões de brasileiros, solicito a esta Casa de leis
que realize uma sessão solene em homenagem à du-

pia Sandy e Junior por seu trabalho, por sua carreira e
principalmente pelo bem que cumulou a infância e ju
ventude brasileira em mais de urna década de ativida
de artística.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CASARA (PSDB-RO. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tra
go informações acerca da Comissão Especial que vai
avaliar o Programa Nacional do Primeiro Emprego,
instituído pela Presidência desta Casa e tão bem pre
sidida pelo Deputado Herculano Anghinetti.

Sr. Presidente, essa Comissão terá papel impor
tantíssimo. Estamos levando informações ao Estado
de Rondônia para serem discutidas com todos os Mu
nicípios e setores da sociedade, principalmente para
dar dentro do marco conceitual uma maior contribui
ção. Além disso, queremos promover discussões com
os diversos setores, segmentos e Prefeituras no sen
tido de trazer contribuições práticas, a fim de que elas
sejam efetivas, e esse programa nacional possa ser
um diferencial principalmente para parte da nossa ju
ventude.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último dia 21, segunda-feira, apresentei
emenda ao Projeto de Lei n° 23, de crédito especial,
para evitar os cortes nos recursos destinados ao as
faltamento da BR-156, no meu Estado, o Amapá, que
somam 31 milhões e 300 mil reais. O corte para a pa
vimentação da estrada totaliza 17 milhões, 980 mil e
721 reais. Esse recurso será utilizado em 2003, caso
a bancada do Amapá não se una e não consiga apro
var a emenda na Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização e na Mesa do Con
gresso Nacional para suplementação orçamentária
na construção de pontes do Corredor Transmetropoli
tano-BR-497, em Minas Gerais, sobre o Rio Paranaí
ba, em Porto Alencastro; construção de acessos ro
doviários no corredor Mercosul-br-1 01 ; em Santa Ca
tarina, acesso a Joinville; e na construção de pontes
do corredor Araguaia-Tocantins, BR-135, no trecho
sobre o estreito dos Mosquitos, no Maranhão.

Pedimos a compreensão dos colegas Deputa
dos, porque cada um dos 27 Estados já apresentou
antecipadamente seu orçamento para os trabalhos
nas BRs do País. É justo que o Amapá, discriminado
no que diz respeito aos recursos federais, apesar de
contribuirmos igualmente, como todos os brasileiros,
tenha de volta esses recursos.
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Convidamos a bancada do Amapá a se unir,
neste momento, para que os recursos para a pavi
mentação da BR-156 sejam mantidos, até porque
mais de 5 milhões são referentes à emenda da banca
da do Amapá para esse fim.

Colegas Deputados, essa é a única estrada que
liga o Brasil à França, à Guiana Francesa, países do
Platô das Guianas e Caribe. Ela vai possibilitar a cria
ção de uma base auto-sustentável para o desenvolvi
mento do Estado do Amapá.

A pavimentação dessa BR vai permitir ainda,
com mais rapidez, o desenvolvimento econômico e
social da região, além de evitar situações de calami
dade como as vividas no último inverno pela popula
ção dos Municípios do norte do Estado, quando hou
ve a interdição da BR-156 que impossibilitou o tráfego
e aumentou os custos dos produtos, como foi o caso
do gás de cozinha que chegou a R$ 80,00.

Sr. Presidente, a luta pelo asfalto naquela estrada
não é nova, iniciou-se na década passada, quando o
então Presidente Fernando Henrique encontrou-se
com o Presidente da França, Jacques Chirac, na fron
teira que separa o Brasil da França pelo Rio Oiapoque,
para celebrar um acordo bilateral entre os 2 países.

Em novembro de 2001, o Presidente Lula, quan
do em campanha, esteve no Oiapoque e tomou co
nhecimento do acordo firmado entre os 2 países e se
comprometeu com a pavimentação da BR-156.

Em maio último, o Senador João Capiberibe e
eu tratamos com o Ministro dos Transporte, Anderson
Adauto Pereira, da liberação de recursos para a con
clusão da pavimentação da BR-156, no trecho Ferrei
ra Gomes-Oiapoque.

Ontem, o Senador João Capiberibe, o Deputado
Coronel Alves e eu estivemos com o Dr. José Antonio
Coutinho, Diretor-Geral do DN IT, que confirmou o cor
te nos recursos orçados para as obras de pavimenta
ção da BR-156, no trecho Ferreira Gomes-Oiapo
que. A verba cai de 31 milhões e 300 mil reais para
apenas 13 milhões e 320 mil.

Foi frustrante a reunião, companheiros, porque
a rodovia é elo vital para a população do interior ama
paense. No inverno passado o povo do Amapá che
gou a pagar 80 reais por um botijão de gás de cozi
nha, devido ao isolamento provocado pelas chuvas.

A pavimentação da estrada é um compromisso
internacional do Governo brasileiro com o da França
que inclui também a construção da Ponte Binacional
sobre o Rio Oiapoque.

Por isso, conclamo todos os Deputados e Sena
dores para nos unirmos nessa luta suprapartidária

em prol da manutenção do orçamento inicial, para as
faltamento da BR-156 que visa beneficiar o Estado do
Amapá e toda a região..

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste pronunciamento nos órgãos de comunicação
da Casa.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este segundo semestre do Governo Lula é o da dife
rença. A máquina da administração, com seus garga
los e lentidão, está sob controle e deve ser dirigida
para o "espetáculo do crescimento". A inflação, cuja
explosão tantos temiam, está contida. Todas as cau
telas econômicas - que tornaram nosso Governo tão
parecido com o anterior - foram tomadas na linha do
"sossega mercado". Esse mais do mesmo nos deixou
de bem com o FMI e... próximos da recessão. O risco
Brasil e o dólar baixaram, mas o desemprego, que
mata sonhos e vidas, continua muito alto. Os progra
mas sociais andam pouco, trabalho e renda para to
dos custam a chegar.

As mudanças no regime previdenciário do servi
dor público, que nosso Governo equivocadamente
chama de "reforma", serão votadas no plenário da
Câmara até meados de agosto. Repetimos que a PEC
n° 40, que trata disso, tem erros de momento, método
e mérito. Seu maior defeito é não ter sido precedida
de um amplo debate sobre o papel do Estado no Bra
sil. Fazer o que, a esta altura, quando o Diretório Naci
onal, inclusive, reiterou - por maioria de dois terços,
contra nosso encaminhamento e voto - que "a banca
da está obrigada a seguir a orientação do governo"?
Dilemas. Nossas reformas prioritárias deveriam ser
outras.

É hora de virar! Aos 15 minutos do primeiro tem
po o time já se situou em campo, conhece bem o ad
versário e tem que começar a fazer gol. O caminho é o
do aumento do crédito para a produção, da redução
sustentada dos juros, do controle de capitais, para que
eles fiquem na atividade geradora de empregos e bens
e não na especulação. O rumo é o da prioridade à re
forma agrária, à cultura, ao meio ambiente, à seguran
ça pública, à saúde, e à educação: há projetos e gesto
res excelentes em todas essas áreas! O método é o da
participação, pois não existe mudança promovida por
governo de esquerda sem mobilização. A Argentina,
irmã e vizinha, se recupera. Não podemos desperdiçar
as generosas energias cidadãs que a vitória de 2002
despertou. As lutas dos movimentos sociais, ao con
trário do que os histéricos da direita dizem, alavanca
rão o nosso desenvolvimento. Vamos juntos!
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Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro as
sunto. Solicito formalmente à Presidência da Casa
que peça aos responsáveis pelo Jornal da Câmara 
nem faria este pedido à grande imprensa - que regis
trem a homenagem coletiva prestada à Deputada
Francisca Trindade, que talvez valha mais do que mil
discursos: as flores depositadas em sua bancada. O
Jornal da Câmara desconheceu totalmente a home
nagem, mas penso que deveria registrá-Ia na edição
de amanhã.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO LEÃO (PL-BA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, acabei de sair de uma reu
nião com o Deputado Virgílio Guimarães e gostaria
de trazer uma reflexão à Casa, principalmente aos
Deputados do Nordeste e aos de São Paulo.

São Paulo é nossa locomotiva; o Nordeste é cas
tigado, principalmente na região do semi-árido. Sabe
mos que neste País há regiões diferenciadas, e temos
de tratá-Ias como tal. Não podemos esquecer, na refor
ma tributária, a questão do semi-árido brasileiro.

São Paulo não pode continuar a receber grande
número de imigrantes daquela região. Por isso, preci
samos criar o Fundo de Desenvolvimento da Região
do Semi-Árido. Não é possível que São Paulo, atual
mente a cidade mais atraente para a população do
semi-árido, não se sensibilize com a questão.

Esse o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em 2 discursos proferidos na tribuna
desta Casa, reportei-me à péssima conservação da
malha viária federal que entrecorta o Ceará e que
está a reclamar por providências do Ministério dos
Transportes, por meio de seu titular, Ministro Ander
son Adauto, e do sucessor do DNER, o DNIT.

Apontei como inacreditável a paralisação das
obras de duplicação da BR-116 no trecho que liga
Fortaleza a Pacajus, num total de apenas 48 quilôme
tros, tendo o serviço sido iniciado há 6 anos e proces
sado em ritmo mais do que lento, o que irritava todos
quantos eram compelidos a utilizar aquela importante
via de acesso a nossa Capital.

Na última segunda-feira, em Fortaleza, o titular
da aludida Pasta, questionado por jornalistas, políti
cos e empresários, anunciou a liberação de 4 milhões
de reais para o trecho Fortaleza-Itaitinga, o que per
mitirá a retomada dos trabalhos, embora a quantia
seja considerada irrelevante para ultimar a duplicação
naquele pequeno trecho.

Esclareceu mais o Ministro Anderson Adauto:
que a ligação Itaitinga-Pacajus seria igualmente im
pulsionada sem mais protelações, pondo fim a uma
novelesca postulação, procrastinada pela gestão an
terior, sob os mais variados pretextos, especialmente
a carência de recursos no orçamento do antigo De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Mencione-se que aquela rodovia é fundamental
para o incremento turístico de nossa metrópole, espe
cialmente pelos que a demandam por via terrestre,
num contexto de mobilização promocional, como
aconteceu, recentemente, durante o concorrido For
tal - tradicional micareta, que atrai milhares de visi
tantes de todo o País.

Estaremos atentos para acompanhar a entrega
dos recursos prometidos por aquela Pasta, bem assim
de outros que JX>ssam contribuir para o recapeamento
da BR-020 e da BR-222 - ambas também menciona
das como carentes de imediata restauração após a
quadra invernosa que perdurou até junho passado.

Aliás, pretendo sugerir aos integrantes de nossa
bancada o acompanhamento atento do cronograma
de desembolso a cargo do DNIT, a fim de que a inicia
tiva não venha a experimentar novos atrasos, que ge
ram enormes prejuízos ao nosso Estado.

Sabe-se que a Assembléia Legislativa do Esta
do igualmente se pronunciou a respeito, dentro de
uma mobilização que aponta para a insatisfação dos
segmentos mais conscientizados de nossa comuni
dade, diante da demora na efetuação da duplicação
referenciada.

Não creio que o Ministro Anderson Adauto re
flua na sua intenção de cumprir a palavra empenha
da, pondo à disposição da superintendência local do
DNIT o numerário citado em sua entrevista, no último
dia 28.

Os trechos de Fortaleza-Itaitinga e Itaitin
ga-Pacajus, quando ultimados, facilitarão o tráfego
na Rodovia BR-116, uma das mais importantes do
território nacional, e Fortaleza poderá considerar-se,
sob esse aspecto básico, apta a assumir a sua procla
mada condição de pólo turístico, ensejando aos que a
ela se destinam condições bem mais satisfatórias.

Vai aqui, pois, a reiteração de nossa confiança
no Ministro dos Transportes, na expectativa de que se
cumpram os seus alardeados e auspiciosos compro
missos com a BR-116, na faixa aqui referenciada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli
veira, acabo de regressar de Pernambuco e trago o
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profundo pesar de todo o povo do Estado diante do
passamento da nossa querida Deputada Francisca
Trindade. Repercutiu muito entre os pernambucanos
a tragédia que a acometeu e nos faz passar por este
momento de profunda tristeza.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago
também notícia da abertura da Conferência Estadual
do Fórum Nacional do Trabalho, em Pernambuco.

No mesmo dia em que o Presidente Lula e o Mi
nistro Jaques Wagner lançavam o Fórum Nacional do
Trabalho, em Pernambuco, o Delegado Regional do
Trabalho, Jorge Perez, e representantes de entidades
sindicais de patrões e trabalhadores, da sociedade ci
vil, de instituições tais como a AMATRA e o Ministério
Público davam abertura, com bom êxito, à Conferên
cia Estadual do Fórum Nacional do Trabalho, que ofe
recerá contribuições ao Fórum Nacional e a esta
Casa no que diz respeito à reforma trabalhista.

Quero dar conhecimento à Casa do êxito da
Conferência que se realiza em Pernambuco, seguin
do a filosofia do Presidente Lula e do Ministro Jaques
Wagner de valorização do método de harmonização
social. O objetivo é realizar reforma trabalhista que
equilibre forças entre sindicatos de trabalhadores e
sindicatos de empregadores e altere a legislação tra
balhista brasileira para que ela tenha mais eficácia e
atenda ao conjunto da classe trabalhadora - não ape
nas a menos de 50% da força de trabalho, conforme
ocorre hoje -, incorporando ao mercado de trabalho
os milhões de brasileiros que se encontram na infor
malidade.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, são por demais conhecidos os ditados
populares que enfatizam a capacidade de luta dos pe
quenos e fracos no confronto com os poderosos.

A necessidade de inserir-se no mercado e nele
sobreviver, malgrado o custo das obrigações fiscais e
trabalhistas e a concorrência, nem sempre leal, insti
gou as pequenas e microempresas à operosidade e à
criatividade.

Dados do IBGE relativos a 2000 indicam que, no
universo da economia formal, elas alcançaram a im
pressionante marca de 98% das empresas do País,
com pouco mais de 4 milhões de firmas.

A invejável capacidade de ocupar posição nos 3
setores da economia, em especial no comércio, refle
tiu-se na criação de postos de trabalho, em que om
breiam com as grandes empresas, ao garantir 45%

das vap.s naquele ano, chegando a quase 14 mi
lhões di' empregados.

V~! I, ~ lembrar que, pelos critérios de porte adota
dos pekl Sebrae, são consideradas como pequenas e
microenll )resas as que abrigam até 99 trabalhadores,
com al~lI_ ma variação do quant~ativo, segundo a alo
cação r: (,r setor produtivo. Nesse cenário, é preciso
ressalta. I' que 82% dos negócios do País mantém sua
atividadl com a ocupação de até quatro pessoas e que
10% atu-o m na faixa que abrange de 5 a 9 indivíduos.

Ar 'E ,sar disso, a performance econômica de tais
empree 1 jimentos pode ser aferida por seus resulta
dos de .: proximadamente 8 milhões de dólares em
transaçh ~s com o mercado externo, que, a par de
atingir 1~ % das exportações nacionais, contou com a
participul ;ão de 64% do universo de exportadores, em
2000, d'~ acordo com estudo elaborado pela Funda
ção CE! r tro de Estudos do Comércio Exterior 
Funcex.

A r10nótona sucessão de estatísticas de de
sempenr o ora apresentada busca somente salientar
a imporl ~ ncia desse segmento produtivo para o cres
cimento I Jo Brasil.

Atn porque, embora sejam agraciadas por trata
mento jl.ll ídico especial e, em grande parte, por sistema
fiscal dil'l,'enciado, as pequenas e microempresas care
cem de I) mstante zelo e de oportuno apoio para suplan
tar as dili ;uldades de uma economia globalizada.

As ~ im, cabe congratular a ação consciente e co
esa do P ulamento, que não esmoreceu em suas inú
meras ir iciativas, com vistas a proporcionar nova
oportundade de regularização e isenção formal
àqueles que lutam.

É, portanto, de grande relevância as inovadoras
disposiç::5es contidas na Lei N° 10.684, de maio do cor
rente an,:" que, ao introduzir parcelamento especial de
débitos fiscais perante o Tesouro Nacional, em 180
prestaçóEls, vieram atender aos reclamos das empre
sas, afouadas pela recessão econômica internacional e
pelos efu tos das crises cambiais e de redução de finan
ciament'ls por que passamos recentemente.

lrnl:ortante é também norma legal, ao estender
a outra:; categorias de empresas a possibilidade de
virem él adotar o Simples, onerando-as financeira
mente ri ~ forma mais branda e desordenando-as
mais amplamente das obrigações acessórias.

RHlovar a ajuda às pequenas e microempresas
significél 1leias reconhecer o espír~o, que temia em lutar
e vencer, apesar do tamanho dos obstáculos a transpor
e do de::compasso das forças neles envolvidas.

Erl o que tinha a dizer.
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o SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é sobejamente sabido que não só
nos grandes centros, mas até mesmo nas pequenas
cidades reina a sensação de insegurança em face
dos elevados índices de criminalidade. A população
cobra das Polícias Civil, Militar e Federal maior efi
ciência no oferecimento de um nível adequado de se
gurança pública. A cooperação entre elas e a coorde
nação de suas ações são prejudicadas pela concor
rência quanto a objetivos, mentalidades e procedi
mentos.

A Carta Magna, Sr. Presidente, no § 8° de seu
art. 144, diz que "os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei".
De fato, Sr. Presidente, os guardas civis são atores
cada vez mais expressivos no cenário da segurança
pública em muitos Municípios. Cresce rapidamente o
número de CGMs em todo o País. Segundo informa
ções do Dr. Ruyrillo Pedro de Magalhães, Presidente
do Conselho Nacional das guardas municipais, elas já
existem em cerca de 500 Municípios e têm aproxima
damente 40 mil homens e mulheres em seus quadros.
Ou seja, os Prefeitos estão a complementar o papel
dos Governadores.

Como um Parlamentar sensível à causa da se
gurança pública em todos os níveis e, em particular,
da causa das guardas civis, que desempenham um
importante papel na segurança do Município, até
mesmo por gozarem de uma aproximação privilegia
da junto à população, expresso aqui urna preocupa
ção que nos chegou por meio de expediente enviado
pela Guarda Civil do Município de Capivari, no Estado
de São Paulo. Eles estão preocupados com o inciso
IV do art. 6° do PL n° 1.555, de 2003, de autoria do
Senado Federal, em tramitação, o qual proíbe o porte
de arma de fogo aos integrantes das guardas munici
pais em Municípios com menos de 250 mil habitantes.

Apresento, portanto, a esta Casa, a preocupa
ção dos guardas civis não só da cidade de Capivari,
mas também de outros Municípios com menos de 250
mil habitantes. Mantido o texto do PL 1.555, de 2003,
eles não poderão portar arma nem durante o serviço.
Ocorre, Sr. Presidente, que os pequenos Municípios
são muitas vezes desprovidos de melhor policiamen
to estadual devido à falta de recursos, ou até mesmo
ao esquecimento e negligência do Governo Estadual.
Recai sobre a guarda municipal, nesses casos, a se
gurança não só dos bens, serviços e instalações mu
nicipais, mas também a da própria população.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que esta Casa e
o Senado Federal saberão dar a devida atenção a
esse pleito das guardas civis, que têm prestado um
relevante serviço à população brasileira.

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

Presidência propõe o seguinte acordo para a presen
te sessão extraordinária: votarmos apenas a matéria
que está acordada, ou seja, o Estatuto da Criança e
do Adolescente. Os demais itens (Projetos de Lei nOs
4.376-D/93, 6.239-C/02, 3.561-A/97 e 3.473-A/00;
Projeto de Decreto Legislativo n° 383/03; e Proposta
de Emenda à Constituição n° 306-C/00) ficam transfe
ridos para a próxima sessão deliberativa.

Essa a proposta que faço ao nobre Líder do meu
partido, meu particular amigo, Deputado José Carlos
Aleluia; ao Líder do PSDB em plenário, Deputado Anto
nio Carlos Pannunzio ou Deputado Alberto Goldman;
ao Líder do PT em plenário, Deputado Ary Vanazzi ou
Deputado Antonio Carlos Biscaia; ao Líder do PTB em
exercício, o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
proposta que a Presidência apresenta ao Plenário é
totalmente justa no sentido de que não sejam apreci
adas as matérias dos requerimentos de urgência nem
outras propostas polêmicas, apenas o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Portanto, entendemos que é possível caminhar
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência deseja ouvir os demais Líderes a respei
to dessa proposta.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Presidente Inocên
cio Oliveira, V.Exa. apresenta uma proposta que, evi
dentemente, aceitamos. Quero apenas que se consi
dere a possibilidade de se aprovar a urgência do Se
guro Rural.

O PFL, como V. Exa. sabe, tem se empenhado
nessa questão. Votaremos a urgência para que, na
próxima sessão, possamos apreciar a matéria, sem
mérito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência concorda, votaremos a urgência primeiro.

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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PSB

PT
PMDB

PP
PPS
PT

PCdoB
PP

PT

PT
PMDB
PTB

PSDB
PFL
PMDB

PT
PSDB

ACRE

PARÁ

PSDB
PMDB

PMDB

RONDÔNIA

PPS
PT

PSDB
PT

PTB

TOCANTINS

PSDB
PL

AMAZONAS

PPS
PL
PP

PL
PPS

PTB
PCdoB

Eduardo Gomes
Maurício Rabelo

Henrique Afonso
João Correia
João Tota
Júnior Betão
Nilson Mourão
Perpétua Almeida
Ronivon Santiago
lico Bronzeado
Total de Acre: 8

Agnaldo Muniz
Anselmo
Casara
Eduardo Valverde
Nilton Capixaba
Total de Rondônia: 5

Átila Lins
Carlos Souza
Francisco Garcia
Humberto Michiles
Lupércio Ramos
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Total de Amazonas: 7

Anivaldo Vale
Ann Pontes

Asdrubal Bentes
Babá
Jader Barbalho
Josué Bengtson
Nilson Pinto
Vic Pires Franco
Wladimir Costa
lé Geraldo
lenaldo Coutinho
Total de Pará: 11

PTB

AMAPÁ

RORAIMA

PL
PDT

PTB
PP

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Eduardo Seabra

Almir Sá
Dr. Rodolfo Pereira
Pastor Frankembergen
Suely Campos
Total de Roraima: 4

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Janete Capiberibe
VExa. a palavra. Total de Amapá: 2

O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da
bancada do Partido dos Trabalhadores, quero dizer a
VExa. que o PT concorda com a sugestão do Líder do
PFL, Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ano
tarei a sugestão do Líder Deputado José Carlos Ale
luia, por unanimidade.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordo com a votação da urgência sem compromisso
de mérito.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minhamos a favor do requerimento de urgência para o
projeto sobre o Seguro Rural, talvez uma das matéri
as mais importantes a ser votada.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Luis Carlos Heinze.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Progressista, da mesma forma, concorda com a
votação do requerimento de urgência do projeto que
dispõe sobre o Seguro Rural.

'.":'
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PMDB
PSB

PFL
PTB
PSDB

PL
PT

PSB
PTB

PFL
PMDB

PTB
PP

PT
PMDB

SERGIPE

PSDB
PP

PL
PMDB
PFL

PFL

ALAGOAS

PP

PARAíBA
Adauto Pereira
Benjamin Maranhão
Carlos Dunga
Enivaldo Ribeiro
Luiz Couto
Wilson Santiago
Total de Paraíba: 6

Carlos Eduardo Cadoca
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
José Chaves
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Maurício Rands
Pastor Francisco Olímpio
Roberto Magalhães
Total de Pernambuco: 9

Benedito de Lira
Total de Alagoas: 1

Bosco Costa
Cleonâncio Fonseca
Heleno Silva
Jorge Alberto
Machado
Mendonça Prado
Total de Sergipe: 6

PERNAMBUCO

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
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 Almeida PSDB
João Leão PL
José Carlos Araújo PFL

PMDB
PSB

PL
PSDB

PSDB
PMDB

PSDB
PT
PP
PT
PPS
PSDB
PMDB

PFL
PTB

PSDB
PMDB

PIAuí

PSDB
PPS

PFL
PFL

PMDB
PMDB

PCdoB

CEARÁ

MARANHÃO

PFL
PP
PMDB
PDT

PFL
PTB

PV
PT

César Bandeira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
Luciano Leitoa
Nice Lobão
Pedro Fernandes
Sarney Filho
Washington Luiz
Total de Maranhão: 8

Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Total de Tocantins: 4

Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Ariosto Holanda
Eunício Oliveira
Gonzaga Mota
João Alfredo
José Linhares
José Pimentel
Leônidas Cristino
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Pastor Pedro Ribeiro
Vicente Arruda
Zé Gerardo
Total de Ceará: 15

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Moraes Souza
Promotor Afonso Gil
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4
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PSB

PMDB
PCdoB

PMDB

EspíRITO SANTO

PT
PTB

PDT
PMDB
PTB
PL

PP

RIO DE JANEIRO

Alexanc r;:) Santos PSDB
Almir Ml Jra PL
André LI- iz PMDB
Antonio (;arlos Biscaia PT
Bernarc ( Ariston PSB
Chico J\lt mcar PT
Deley PV
Dr. Hele r o PSDB
Edson [; :equiel PSB
Eduardu Cunha PP
Eduardu Paes PSDB
Fernamil) Gabeira PT
Fernant:jo Gonçalves PTB
Francisu) Dornelles PP
Jair Bob, maro PTB
Jandira f eghali PCdoB

João Mn ldes de Jesus PDT
Jorge Eil lar PT
José Di'.' no PMDB

Josias Ouintal PSB
Julio Lc :Jes PP
Leonardo Picciani PMDB
Lindber!l Farias PT
Luiz Sél!lio PT
Maria LIl::;ia PMDB
Miriam 11eid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson !:~ornier PSB
Paulo F~ijó PSDB
Simão ~::'I~ssim PP
Total dli! Rio de Janeiro: 30

Saraiva I:elipe
Sérgio 11,~iranda

Silas BI'3 sileiro
Total di! Minas Gerais: 38

Iriny Lo!, ~s

José CHllos Elias
Manato
Marcelill') Fraga
Marcus \ 'icente
Neucirn~r Fraga
Nilton EL, iano
Renato C:asagrande
Total d':1 Espírito Santo: 8

PL
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S.Part.
PT
PT
PT

PP
PTB

PTB

PFL
PT

PT
PFL

PFL
PT

PFL
PFL
PFL

MINAS GERAIS

PPS
PSB
PSB

PT
PFL
PSDB

PTB
PSDB

PFL
PPS
PT
PP
PTB

PL

Athos Avelino
Cabo Júlio
Carlos Willian
César Medeiros
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Dr. Francisco Gonçalves
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Geraldo Thadeu
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
João Magalhães
João Paulo Gomes da Silva
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos
Lael Varella PFL

Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL

Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT

Mário Assad Júnior PL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira
Patrus Ananias
Paulo Delgado
Reginaldo Lopes

Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
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José Rocha
Luiz Alberto
Luiz Bassuma
Luiz Carreira
Marcelo Guimarães Filho
Nelson Pellegrino
Pedro Irujo
Robério Nunes
Zelinda Novaes
Total de Bahia: 23

----------"--"--
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PSDB

PMDB
PSDB

PTB
PSDB

PMDB
PP

PMDB
PP

PDT
PT

PPS

PP
PT

PT
PFL

PL
PMDB

PTB
PMDB
PP
PSDB
PMDB
PP
PMDB
PT

PP

GOIÁS

Thelma de Oliveira
Total de Mato Grosso 4

Barbosa Neto
Carlos Alberto Leréia
Enio Tatico
João Campos
Leandro Vilela
Leonardo Vilela
Luiz Bittencourt
Sandes Júnior

Total de Goiás: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Tatico PTB

Total de Distrito Federal: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Nelson Trad PMDB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 3

PARANÁ

André Zacharow
Assis Miguel do Couto
Cezar Silvestri

Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Dra. Clair
Eduardo Sciarra
Giacobo
Gustavo Fruet

Iris Simões
José Borba
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Paulo Bernardo
Ricardo Barros
Total de Paraná: 18

PRONA

PSDB
PT
PTB

PT
PSDB

PSDB

SÃO PAULO

PSDB
PT

PSDB
PTB
PL
PPS
PFL

PP
PT

PSB
PDT

PTB

MATO GROSSO

PT
PP
PTB

Alberto Goldman
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Faria de Sá
Bispo Wanderval
Cláudio Magrão
Corauci Sobrinho
Delfim Netto
Devanir Ribeiro
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Edna Macedo
Elimar Máximo Damasceno
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi
Teima de Souza
Vicente Cascione
Vicentinho
Walter Feldman
Zulaiê Cobra
Total de São Paulo: 41

Carlos Abicalil
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de urgência, pelo art. 155.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item

único da pauta.

PROJETO DE LEI N° 5.460-C, DE 2001
(Do Senado Federal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n°
5.460, de 2001, que altera os arts. 240 e 241 da Lei
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente; tendo pareceres: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação parcial,
com substitutivo, do Projeto de Lei 4.412/98 e dos
Projetos de Lei nOs 235, 436, 546 e 631 de 1999,
apensados (Relator: Sr. Henrique Fontana), e pela
rejeição do de nO 399/99, apensado (Relator: Sr. José
Linhares); pela aprovação do Projeto de Lei n°
936/99, apensado, com substitutivo (Relator: Sr. Eni
Voltolini); pela aprovação do PL 3.607/00, apensado,
com substitutivo, e pela rejeição do de n° 953/99 e dos
de nOs 2.733/00 e 3.601/00, apensados (Relatora:
Sra. Rita Camata); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção deste e dos de nOs 4.412/98,235/99, 436/99,
546/99, 631/99 e do substitutivo a eles apresentado
pela CSSF; 3.607/00 e do substitutivo a ele apresen
tado pela CSSF, e dos de nOs 903/95, 2.060/96,
2.463/96, 2.931/97, 3.383/97, 4.259/98, 5.750/01,
6.384/02, 6.907/02, 6.984/02, 7.180/02 e 985/03,
apensados, nos termos do substitutivo apresentado.
Pela injuridicidade e, no mérito, pela rejeição do PL
399/99, apensado. Pela inconstitucionalidade, injuri
dicidade e, no mérito, pela rejeição do PL 936/99,
apensado. Pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição do substitu
tivoapresentado pela CSSF ao PL 936/99, apensado,
e dos de nOs 953/99, 2.733/00, 3.601/00 e 7.024/02,
apensados (Relator: Sr. Rubinelli). Parecer do relator
designado pela Mesa, em substituição à Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação deste e
dos de nOs 903/95, 2.060/96, 2.463/96, 2.931/97,
3.383/97, 4.259/98, 5.750/01, 6.384/02, 6.907/02,

PSDB; Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; João
Paulo, Líder do PT; Miro Teixeira, Líder do Bloco Par
lamentar PDT/PPS; e Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB.

SANTA CATARINA

PMDB
PT

PMDB
PP
PMDB

PP
PT

PMDB
PFL

PT
PP

11

RIO GRANDE DO SUL

PDT
PT

PP
PSB

PMDB
PP
PSDB

PTB
PP

PTB
PT

PMDB
PTB

PT

Alceu Collares
Ary Vanazzi
Augusto Nardes
Beto Albuquerque
Darcísio Perondi
Francisco Turra
Júlio Redecker
Kelly Moraes
Luis Carlos Heinze
Milton Cardias
Orlando Desconsi
Osvaldo Biolchi
Pastor Reinaldo
Tarcisio Zimmermann
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 299
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Vai-se passar à apreciação da matéria que está sobre
a mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento de urgência no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos a Vossa Exa., nos termos do art.

155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Lei n° 7.214, de 2002, do Poder Executi
vo, que 'dispõe sobre a subvenção econômica ao prê
mio do Seguro Rural e dá outras providências".

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Ha

roldo Lima, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB;
Odelmo Leão, Líder do PPB; Jutahy Júnior, Líder do

Adelor Vieira
Carlito Merss
Edison Andrino
Ivan Ranzolin
João Matos
Leodegar Tiscoski
Mauro Passos
Paulo Afonso
Paulo Bauer
Vignatti
Zonta
Total de Santa Catarina:
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6.984/02, 7.024/02, 7.180/02 e 985/03, apensados, adolescente alcance também as iniciais do nome e do
na forma do substitutivo apresentado, e pela rejeição sobrenome, acréscimo este resultante de acordo.
dos de nOs 397/99, 953/99, 2.733/00 e 3.601/00 (Re- Em segundo lugar, é proposta nova figura típica
lator: Sr. Henrique Fontana). Emendas de Plenário: penal, com a introdução do art. 232-A, criminalizando
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e a exploração, a exposição ou utilização de crianças
Família, pela aprovação, na forma da subemenda ou adolescentes, com o fim de obtenção de indevida
substitutiva apresentada (Relator: Sr. Henrique Fon- vantagem de qualquer natureza.
tana). Pendente de parecer da Comissão de Consti- É o crime de exposição, e alcança aqueles que
tuição e Justiça e de Redação. vão às vias públicas com crianças para mendicância e,

Tendo apensados os PLs nOs: 903/95, 2.060/96, de alguma maneira, obtêm vantagens indevidas, expon-
2.463/96, 2.931/97, 3.383/97, 4.259/98, 4.412/98 do, de forma inconseqüente, a criança e o adolescente.
(235/99, 436/99, 546/99, 631/99), 399/99, 936/99, A pena aplicável é a de reclusão, de 2 a 6 anos.
953/99 (2.733/00, 3.601/00, 3.607/00), 5.750/01, Outra alteração se refere ao art. 239 do mesmo
6.384/02, 6.907/02, 6.984/02, 7.024/02, 7180/02 e Estatuto da Criança e do Adolescente, ao qual é
985/03. acrescentado parágrafo único, com o agravamento de

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para pena no caso de emprego de violência, grave ameaça
emitir parecer às emendas de Plenário, concedo a pa- ou fraude. Nesse caso, a pena seria de 6 a 8 anos de
lavra, pela Comissão de Constituição e Justiça e de reclusão.
Redação, ao Sr. Antonio Carlos Biscaia. Em terceiro lugar, há alteração do art. 240, no

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. sentido de permitir a tipificação da conduta por inter-
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- médio desses meios informatizados.
sidente, ao projeto aprovado pelo Senado Federal fo- A redação passa a ser a seguinte:

ram apensados 19 outros que propõem alterações no "Art. 240. Produzir ou dirigir represen-
Estatuto da Criança e do Adolescente. tação teatral, televisiva, cinematográfica, ati-

Na Comissão de Seguridade Social e Família o vidade fotográfica ou de qualquer outro
projeto recebeu um substitutivo. Em seguida, na Co- meio visual, utilizando-se de criança ou ado-
missão de Constituição e Justiça e de Redação um lescente em cena erótica, pornográfica, de
segundo substitutivo ampliou a proposta original. sexo explícito ou vexatória".

A matéria já veio à discussão no plenário da Inclui-se a expressão "ou de qualquer outro
Casa, e diversas Lideranças fizeram objeções ao seu meio visual", que permitirá a tipificação dessa produ-
conteúdo. A partir daí, buscou-se a redação de um ção pela Internet.
texto que atendesse aos questionamentos apresen-

Da mesma forma, o art. 241 da Lei n° 8.069,
tados pelas Lideranças. Finalmente, esta emenda

Estatuto da Criança e do Adolescente, também sofre
substitutiva representa o acordo a que foi possível acréscimo e passa a vigorar com a seguinte redação:
chegar.

Fundamentalmente, o que se pretende com a "Art 241. Apresentar, produzir, vender,
alteração proposta é a criminalização daquelas con- fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer
dutas que envolvem a pedofilia praticada por intermé- meio de comunicação, inclusive rede mundi-
dio da Internet, o que, pela legislação vigente, não é aI de computadores, ou Internet, fotografias
possível ser alcançada por qualquer persecução pe- ou imagens com pornografia, cenas eróticas
na!. Recentemente, no Estado do Rio de Janeiro, ou de sexo explícito, envolvendo criança ou
identificou-se uma quadrilha que praticava esse crime adolescente.
contra crianças e adolescentes, mas não há tipifica- Pena de reclusão de 2 a 6 anos, e multa':
ção adequada para esse tipo de conduta. O parágrafo único estabelece outras condutas rela-

A primeira alteração proposta na Lei n° 8.069, cionadas, direta ou indiretamente, com a prática de pe-
Estatuto da Criança e do Adolescente, refere-se ao dofilia. Nesses casos, pena de reclusão de 3 a 8 anos.
parágrafo único do art. 143, que impede que qualquer O art. 243 também sofre alteração em sua reda-
notícia a respeito do fato identifique a criança e o ado- ção. Prevaleceu, dentro do consenso, a manutenção
lescente. da pena já estabelecida no Estatuto da Criança e do

A alteração consiste no acréscimo, na parte final, Adolescente: detenção de 2 a 4 anos. Além dos pro-
de que o impedimento de identificação da criança e do dutos cujos componentes pudessem causar depen-
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dência física ou psíquica, incluem-se componentes
nocivos à saúde. Entenda-se aqui cigarro, fumo ou
bebidas alcoólicas.

A figura típica do art. 243 seria:

"Art. 243. Vender, fornecer ainda que
gratuitamente, ministrar, ou entregar, de
qualquer forma, à criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componen
tes possam ser nocivos à saúde ou causar
dependência física ou psíquica, ainda que
por utilização indevida".

Foi acrescentada a parte dos produtos nocivos
à saúde e mantida a mesma apenação estabelecida
pelo Estatuto.

São as alterações essenciais que resultaram do
acordo das diversas Lideranças partidárias. Ao mes
mo tempo, tiveram também o apoio da Frente Parla
mentar de Defesa da Criança e do Adolescente, de
que participam diversos Parlamentares, entre os qua
is as Deputadas Luiza Erundina, Maria do Rosário,
Maria Helena e outras que contribuíram decisivamen
te para aprimorar o texto, criminalizar condutas que
envolvem pedofilia e, ao mesmo tempo, não estabele
cer penas exageradamente altas que estivessem na
contramão do que preceitua o Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Temos de ter consciência de que não é simples
mente o aumento de pena que solucionará grave
questão como esta. Entendo que a emenda substituti
va apresentada atende aos pressupostos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com pa
recer favorável da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação.

Esta a minha manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
matéria é consensual, complexa. Há ainda algumas
emendas às quais o nobre Deputado Antonio Carlos
Biscaia irá oferecer parecer. Por isso, peço paciência
ao Plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Passo a
examinar as emendas de Plenário.

A primeira emenda de Plenário refere-se aos
arts. 240 e 241, referidos no art. 6° do substitutivo do
Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, e diz respeito à expressão "criança ou ado
lescente".

Para essa emenda, o parecer é contrário. O
Estatuto da Criança e do Adolescente já estabelece
que até 12 anos denomina-se criança e, de 12 a 18
anos, adolescente. Não há por que se colocar nova-

mente ,'IC) caput essa referência. Então o parecer é
contrário pela antijuridicidade da matéria.

O ~'r. Moroni Torgan - Sr. Presidente, se V. Exa.
permitir. )OSSO fazer uma observação, já que desejo
chegar i\ um acordo?

O ::,R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
nobre DEputado. Temos interesse em votar urna boa
lei. A Cj:,~.a que faz as leis não pode votar uma lei que
não sej.,: a melhor para o País. Por isso, concederei a
palavra 130S Parlamentares que desejarem perquirir o
Relator i \ fim de chegarmos ao entendimento.

OSr. Moroni Torgan - Sr. Presidente, quero fa
zer umél .>bservação com referência ao que o Relator
abordou no momento. Acredito que todos tenham ra
ciocínio I'arecido, mas há certa discrepância.

Erl primeiro lugar, o próprio Estatuto da Criança
e do Ac1::lescente faz a distinção entre criança e ado
lescentl'!. O que não entendo é por que na lei não há
um agrélv ante para o pedófilo que praticar crime sexu
al contm uma criança de 3 anos.

N<:I verdade, a condição de defesa de um ado
lescent" de 17 anos é uma, a de uma criança de 3
anos é I,raticamente nula. Precisamos acrescentar
um agmv ante para tal crime. Não digo que os dois cri
mes nã,) sejam igualmente graves. Ambos são. Po
rém, o at ) é mais grave quando praticado contra uma
criança I:elo fato de ela não ter nenhuma condição de
defesa. := 'u seja, enquanto o adolescente possui algu
ma con:J ição de defesa, a criança fica à mercê da
pessoa oue pratica esse bárbaro ato contra ela. Ape
sar diss'J, não estamos impondo nenhum agravamen
to da per a para tal ato.

G(J:;taria de fazer um apelo - e acredito que de
mais pé! '.idos concordam - no sentido de que a pena
seja UlTli3 SÓ, mas com um agravante para o monstro
que prai ;ar pedofilia contra a criança.

O ::R. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente 11ste foi um dos aspectos que, na última ses
são plerkiria em que a matéria veio à discussão, pro
vocou milita polêmica e para o qual se buscou enten
dimento 10 seguinte sentido. O caput do artigo esta
belece ,:1 tipificação da conduta envolvendo a Internet.

IS:'i() ocorre, por exemplo, no art. 241, que diz:

'~rt. 241. Apresentar, produzir, fornecer,
divulgar (...), inclusive pela rede mundial de
computadores, fotografias ou imagens com
pornografia, cenas eróticas ou de sexo explí
cito envolvendo criança ou adolescente".

EFti estabelecida a pena de 2 a 6 anos, e multa.
Se estallOS fixando essa pena no caput, o magistra-
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do, pela regras do art. 59 do Código Penal, vai aplicar
a pena entre o mínimo e o máximo. Para incluirmos,
como se pretendia inicialmente, outro parágrafo para
estabelecer pena maior se a vítima for menor de 12
anos, teríamos que retirar do caput o termo "criança"
e deixar apenas "adolescente".

O Poder Judiciário, evidentemente, terá sensibi
lidade na aplicação da pena entre o mínimo e o máxi
mo legais. Essas são regras estabelecidas na Parte
Geral do Código Penal que prevalecem em qualquer
aplicação de pena.

É esta, eminente Deputado Moroni Torgan, a
posição que resultou de entendimento da Deputada
Luiza Erundina, aqui presente - S.Exa. pode intervir
nesse sentido -, e da Deputada Maria do Rosário.

A Sra. Maria do Rosário - Deputado Antonio
Carlos Biscaia, louvo a excelência do seu trabalho e o
dos autores dos diversos projetos, desde o Senado,
com a hoje Ministra Marina Silva, até a Câmara, com
a Deputada Laura Carneiro. Muitos Parlamentares
trabalharam nesta matéria. Eu mesma, no início desta
Legislatura, apresentei proposição sobre o assunto.

Temos, no Congresso Nacional, uma CPI desti
nada a investigar a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Também há a Frente Parlamentar de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, co
ordenada nas Legislaturas anteriores pela ex-Depu
tada Rita Camata e hoje pelas Deputadas Teima de
Souza e Luiza Erundina e pela Senadora Patrícia Sa
boya Gomes e por mim.

Dialogamos sobre esse tema. VExa. traz em
seu parecer, de forma enxuta, o cerne desse trabalho
e desse avanço no Estatuto da Criança e do Adoles
cente. Este Estatuto é um todo articulado. Ele é tanto
da criança quanto do adolescente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Eu
gostaria de pedir a atenção do Plenário. A palavra
será concedida para esclarecer dúvidas.

Há uma lista de oradores para discutir. A nobre
Deputada Maria do Rosário também está inscrita.

Neste momento, a palavra será concedida para
esclarecer algumas dúvidas só em relação ao pare
cer. Depois vamos passar à lista dos Deputados ins
critos para discussão.

O Deputado que tiver alguma dúvida, como foi o
caso do Deputado Moroni Torgan, poderá usar a pala
vra agora.

A Sra. Maria do Rosário - Concluo, Sr. Presi
dente.

Peço a V.Exa., Deputado Antonio Carlos Bisca
ia, que apresente claramente os motivos por que não

podemos separar neste crime a criança do adoles
cente. O nosso objetivo é não possibilitar uma permis
sividade no que se refere à violência contra os adoles
centes, considerando igualmente grave a violência
sexual contra a criança e o adolescente, inclusive na
Internet.

É essa a questão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No

bre Deputado Antonio Carlos Biscaia, VExa. já se
manifestou quanto ao mérito; agora o fará quanto à
constitucionalidade e juridicidade. Em seguida, darei
a palavra aos oradores inscritos e, ao final, a VExa.,
que absorverá ou não as dúvidas levantadas sobre
esta importante matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Sr. Pre
sidente, creio que já esclareci a respeito da redação
final do substitutivo, sobre cada uma das alterações
que resultaram no consenso do exame não só do tex
to que veio do Senado mas também dos 19 projetos,
contribuições importantíssimas de diversos Parla
mentares.

O Estatuto da Criança e do Adolescente define
criança do nascimento aos 12 anos; adolescentes, de
12 a 18 anos. Em nosso entendimento, os crimes pra
ticados têm de ter a mesma tipificação. A eventual
aplicação de pena mais ou menos grave dependerá
do Poder Judiciário.

Sr. Presidente, o parecer é pela constitucionali
dade das emendas, mas, quanto ao mérito, é pela re
jeição das Emendas de nOs 2,3,5 e 6, a fim de que
prevaleça o texto da emenda substitutiva.

Portanto, este é o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação: pela constitucio
nalidade e juridicidade das emendas e, quanto ao
mérito, pela sua rejeição, na forma da seguinte:

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO
DE LEI N° 5.460, DE 2001

(Do Senado Federal)
PLS N° 135/01

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 143 da Lei nO

8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigora com a
seguinte redação:

"Art. 143 .
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Parágrafo UnlCO. Qualquer noticia à
respeito do fato não poderá identificar a cri
ança ou adolescente, vedando-se fotografia,
referência a nome, apelido, filiação, paren
tesco, residências e, inclusive, iniciais do
nome e sobrenome." (NR)

Art. 2° Acrescente-se o seguinte artigo 232-A à
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990:

"Art. 232-A Explorar, expor ou utilizar
criança ou adolescente, com o fim de obter
para si ou para outrem indevida vantagem
de qualquer espécie.

Pena - reclusão, de dois a seis anos:
§ 1° Na mesma pena incorre quem, no

exercício do poder familiar, tutela, curatela,
vigilância ou guarda, ainda que de fato, per
mite que sejam realizadas quaisquer das
condutas previstas neste artigo.

§ 2° A pena é aumentada em até um
terço:

I - Se resultar perigo direto ou iminen
te à saúde da criança ou do adolescente;

11 - Se há concurso de duas ou mais
pessoas.

§ 3° A pena é aumentada da metade
se o agente pratica o crime com habitualida
de."

Art. 3° Acrescente-se o seguinte parágrafo úni
co ao artigo 239 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990:

"Art. 239 .
Parágrafo único. Se há emprego de vi

olência, grave ameaça ou fraude.
Pena: reclusão, de seis a oito anos,

além da pena correspondente à violência."

Art. 4° O Art. 240 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 240. Produzir ou dirigir represen
tação teatral, televisiva, cinematográfica, ati
vidade fotográfica ou de qualquer outro
meio visual, utilizando-se de criança ou ado
lescente em cena erótica, pornográfica, de
sexo explícito ou vexatória:

Pena - reclusão, de dois a seis anos,
e multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - nas condições referidas neste arti

go, contracena com criança ou adolescente;

11 - agencia, autoriza, facilita, ou de
qualquer modo, intermedia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

111 - divulga, exibe ou fornece, por
qualquer meio, inclusive a rede mundial de
computadores ou Internet, imagens relativas
a produções realizadas nas condições refe
ridas neste artigo;

IV - assegura os meios ou serviços
para armazenamento das imagens produzi
das na forma do "caput" deste artigo;

V - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou Internet, às imagens produzidas na for
ma do "caput" deste artigo.

§ 2° - A pena é de reclusão de 03
(três) a 08 (oito) anos:

I - Se o agente comete o crime no
exercício de cargo ou função;

II - Se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

Art. 5° O art. 241 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 241. Apresentar, produzir, vender,
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer
meio de comunicação, inclusive rede mundi
al de computadores ou Internet, fotografias
ou imagens com pornografia ou cenas eróti
cas ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e
multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita, ou, de

qualquer modo, intermedia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

11 - assegura os meios ou serviços
para o armazenamento das fotografias, ce
nas ou imagens produzidas na forma do
"caput" deste artigo;

111 - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou Internet, das fotografias, cenas ou ima
gens produzidas na forma do "capuf' deste
artigo;

IV - porta fotografias ou imagens, pro
duzidas por qualquer meio, que contenham

,---------------,---
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pornografia envolvendo criança ou adoles
cente.

§ 2° A pena é de reclusão de 03 (três)
a 08 (oito) anos:

I - Se o agente comete o crime preva
lecendo-se do exercício de cargo ou função;

11 - Se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

§ 3° - Para fins desta lei, considera-se
pornografia qualquer representação, por
qualquer meio, de criança ou adolescente
no desempenho de atividades sexuais explí
citas reais ou simuladas ou qualquer repre
sentação dos órgãos sexuais de uma crian
ça para fins predominantemente sexuais.
(NR)

Art. 6° O artigo 242 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 .
Pena - reclusão, de 03 (três) a 06

(seis) anos." (NR)

Art. 7° O art. 243 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 243. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar, ou entregar, de
qualquer forma, à criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componen
tes possam ser nocivas à saúde ou causar
dependência física ou psíquica, ainda que
por utilização indevida:

Pena - detenção de 02 (dois) a 04
(quatro) anos, e multa, se o fato não consti
tui crime mais grave." (NR)

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Anto
nio Carlos Biscaia, Relator.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado Antonio Carlos Biscaia, esta Presidência de
termina que V. Exa. encaminhe à Mesa a emenda
substitutiva e vai distribui-Ia, para conhecimento dos
Srs. Deputados. Enquanto isso, darei a palavra aos
inscritos. Se, até ao final, conseguirmos chegar a
um entendimento, votaremos; senão, deixaremos
para a sessão da tarde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mo
roni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero fazer um apelo. Todos nós que
remos que esse dispositivo seja o melhor possível.
Um princípio básico de Direito é que, quanto menor a
condição de defesa, mais se agrava o delito. No meu
entendimento, não podemos ir contra esse princípio
básico de defesa. Ele rege o Código Penal e todos os
dispositivos legais acerca de qualquer delito.

Aqui, estamos equiparando condições de defe
sa totalmente diferentes. A condição de defesa de um
adolescente de 17 anos é totalmente diferente da de
uma criança de 4 anos. Não admitindo que haja um
agravante, a pena é a mesma. O que estamos pedin
do é apenas o agravamento da pena para aquele que
tem menor condição de defesa. Isso é princípio bási
co de Direito. Não podemos fazer de outra forma.

Muitas vezes, as pessoas têm medo de tomar
qualquer decisão. Não podemos ter receio de tomar
posições corretas como essa. Observem que o próprio
Estatuto da Criança e do Adolescente faz a separação
entre criança e adolescente e estabelece que criança
tem até 12 anos e adolescente, acima dessa idade.

Vamos analisar uma situação prática. Digamos
que um menor de 17 anos seja levado a certo lugar
para fazer cenas eróticas que serão divulgadas pela
Internet. Se chegar ao local e houver apenas uma
pessoa, duvido que esse menor não possa desvenci
lhar-se e até ir embora, caso queira. Contudo, qual a
condição de defesa de uma criança de 3 ou 4 anos, le
vada a essa situação, mesmo havendo apenas uma
pessoa? A criança, ainda que tenha 5 ou 6 anos, fica
rá totalmente subjugada pelo autor do delito.

As pessoas estão entendendo de forma errada.
Muitas vezes dizem que a situação é menos grave
para o adolescente do que para a criança. Não se tra
ta disso. A situação é sempre grave. Contudo, se le
varmos em consideração a condição de defesa, prin
cípio legítimo do Direito Penal, teremos toda razão
para agravar. É muito grave essa situação para am
bos, mas deve a pena ser agravada em razão de a
condição de defesa da criança ser praticamente nula
no momento em que estiver na mão de um monstro.
Ela não pode se defender de jeito nenhum, o que é to
talmente diferente da condição de defesa de um ado
lescente, que pode sair correndo, desvencilhar-se e
tomar alguma atitude. Vejam que é só essa pondera
ção que considero de bom senso.

Devemos agravar a pena para delitos praticados
contra crianças justamente por nos basearmos no
princípio geral do Direito Penal, que diz que, quanto
menor a condição de defesa, maior o agravante do
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delito. Ressalto também que o Código Penal diferen
cia a criança do adolescente, assim como o próprio
Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um
grande avanço, mas que pode ser ainda aperfeiçoa
do. Apelo no sentido de a pena ser a mesma para am
bos, com agravante no caso de crianças.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Anto
nio Carlos Pannunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, com todo o
respeito ao Deputado Moroni Torgan, um dos mais
respeitados Líderes desta Casa, quero divergir depo
is de ter refletido. Estamos tratando de uma legislação
que alterará o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Se começarmos a criar leis separadas, dando
tratamento diferenciado para a criança e o adolescen
te, o objetivo maior, que é preservar a criança e o ado
lescente, evitando que o crime, a infração aconteça,
estará sendo frustrado, porque estaremos enfraque
cendo o Estatuto.

Assim sendo, entendo que, no caso menciona
do pelo Deputado Moroni Torgan, a manutenção de
uma pena única, entre 2 e 6 anos, cuja dosimetria
será adotada pelo juiz que tratará do caso, é a forma
mais adequada de tratar da questão. Assim, estare
mos mantendo a unicidade prevista no Estatuto. As
questões do agravamento da pena certamente serão
consideradas pelo juiz que estiver tratando do caso.

Quero aqui elogiar o Deputado Relator, que foi
muito feliz ao acolher em seu relatório as diversas su
gestões e ponderações feitas pelos Líderes de ban
cada e soube traduzir o sentimento predominante na
Casa. Cumprimento, pois, o Deputado Biscaia pela
sua compreensão e sensibilidade. O PSDB acompa
nha VExa,

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, agra
deço a V.Exa. a compreensão por permitir este deba
te. Entendemos que a questão não é simples, mas po
lêmica, sobretudo porque estamos habituados a pen
sar sempre em punir o mais rigorosamente possível
depois que o crime acontece. É absolutamente justa
essa posição.

Ql.Il)ro ponderar ao meu amigo Deputado Moro
ni TorgC:.II, pessoa muito responsável, séria e atenta
às quesil >es discutidas nesta Casa, que esse Estatu
to conté r1 uma compreensão unitária, como já desta
cado pele) Deputado Pannunzio, para o tratamento da
faixa etit 'ia de zero a 17 ou 18 anos. Conseqüente
mente, o espírito do Estatuto é de proteção, de asse
gurar o:, jireitos da criança e do adolescente e preve
nir o cril r e.

G(::;taria que os nobres Deputados não pensas
sem aplllas nas ações a serem tomadas depois que
o crime :Jcorre, quando todos têm o sentimento de pu
nir sevel',lmente. É compreensível esse entendimen
to. Porér I, se pensarmos em prevenir o crime, será
mais ju::;\ J dar um tratamento igualitário tanto à crian
ça quan:.) ao adolescente. Sobre essa questão, a so
ciedade 1em a responsabilidade de criar todos os mei
os de pr, venção para proteger crianças e adolescen
tes não :jÓ desse tipo de crime, mas de outros que
ocorrem contra eles.

Sr Presidente, se alterarmos o tratamento nes
se artigo com certeza repercutirá nos demais itens e
artigos d) Estatuto da Criança e do Adolescente, con
siderado no mundo uma das legislações mais avan
çadas n,: que se refere ao respeito e à proteção aos
direitos ca criança e do adolescente.

Sr ::lresidente, ao concluir, peço ao meu amigo,
Deputa: I,) Moroni Torgan, que atente para o seguinte
aspecto V.Exa. tem razão quando diz que depois que
o crime :J corre deve-se punir com rigor tanto a criança
como o isdolescente. Antes disso, VExa. deve pensar
em prelll mi-Io. Ajude-me a preservar esse entendi
mento, q Je foi o espírito que norteou todos os que lu
taram p~\o Estatuto da Criança e do Adolescente.

MUito obrigada, Sr. Presidente.
O ~: R. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a p :tlavra pela ordem.
O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. é, Jalavra.
O ~: R. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or

dem. SI,:I n revisão do orador.) - Sr. Presidente, há al
gumas !; emanas, estamos de fato debatendo esse
projeto, .: o qual sou Relator, na Comissão de Seguri
dade So :;ial e Família. Neste momento, ele pratica
mente t,::;tá ganhando o aperfeiçoamento final. Fruto
de discu;sões na Frente Parlamentar de Defesa da
Criança ,~ do Adolescente, ele respeita posições im
portank:; da bancada do PMDB e do próprio PFL,
que no:', procurou para sugerir modificações à reda
ção find apresentada e coordenada pelo Deputado
Antonio Carlos Biscaia.
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Quero fazer um apelo ao Deputado Moroni Tor
gano Entendo que, mesmo respeitando uma diferença
de opiniões - e S.Exa. certamente continuará convic
to da posição que expressou da tribuna desta Casa
-, podemos reconhecer de forma unânime que este
projeto qualifica - e muito - o Estatuto da Criança e
do Adolescente, mesmo que mantenhamos uma ou
outra diferença de opinião ao votá-lo.

Diria, Presidente, que esta foi a melhor redação
possível, que inclui o maior número possível de opi
niões, que medeia da melhor maneira possível. Isto
aqui, como lembra o Deputado Biscaia, atual Relator
da Comissão de Constituição e Justiça, engloba a ini
ciativa de 20 projetos que deram origem ao substituti
vo que vamos votar neste momento.

O principal é a qualificação da forma de propor
uma punição aos que realizam atividades de caráter.
Aqui, tanto se tem a pena para as produções de ce
nas eróticas como para a veiculação e inclui, com re
lação à criança e ao adolescente, a Internet, impor
tante veículo de comunicação que estava a descober
to no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho a
absoluta convicção de que a proteção das crianças e
dos adolescentes do nosso País quanto à exploração
desse tipo de situação está, sem dúvida nenhuma,
contemplada por este projeto.

Apelo aos demais colegas, Deputados e Depu
tadas, e a V.Exa., que dirige os trabalhos, para que
passemos aos encaminhamentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Va
mos votar.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Perfeito, Sr.
Presidente. Estamos de acordo.

Registro o excelente trabalho feito, a qualifica
ção que recebe o Estatuto da Criança e do Adoles
cente com esse projeto.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial
mente, cumprimento o nobre Relator, Antonio Carlos
Biscaia, pelo criterioso trabalho.

Em segundo lugar, compreendo as razões trazi
das à baila pela nobre Deputada Luiza Erundina no
que tange a se buscar unicidade quanto à criminaliza
ção, tanto para a conduta contra adolescentes quanto
para a conduta contra a criança. Entendo também
quando S.Exa. diz que devemos analisar antes da

prática do delito e não depois, conforme aduz o Depu
tado Moroni Torgan.

Apenas registro que não se trata - conforme
afirma o Deputado Moroni Torgan - de agravamento
na questão da criança, de se abrandar a questão no
lado do adolescente, mas, sim, de agravar a pena, em
relação a uma criança que evidentemente está muito
mais suscetível do que um adolescente. Por isso, pedi
a palavra tão-somente para registrar que concordo
com o encaminhamento do Deputado Moroni Torgan
e não acho que esse agravamento, a posteriori, cause
qualquer quebra à sistematização do Estatuto da Cri
ança e do Adolescente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ENÉAS (PRONA-SP Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem dúvida é
exemplar o trabalho feito pelo Relator Antonio Carlos
Biscaia. Ouvi atentamente tanto a exposição do Rela
tor quanto o comentário especial do Deputado Moroni
Torgan.

Chamou-me a atenção o seguinte: é indiscutí
vel, irrefragável a tese do Dr. Moroni Torgan. Não há
como uma criança de tenra idade defender-se de
agressão monstruosa desse gênero. Já o adolescen
te de 16 anos tem essa condição.

Pensei numa proposição apenas para o Relator
- S.Exa. pode ou não aceitá-Ia, independentemente
de qualquer crítica -, uma vez que o trabalho é de ex
celente qualidade.

O art. 232 explicita de maneira muito clara:

"Art. 232-A. Explorar, expor ou utilizar
criança ou adolescente, com o fim de obter
para si ou para outrem indevida vantagem

(.··r
E o § 2° determina:

"Art. 232 .
§ 2° A pena é aumentada em até um

terço".

Os incisos I e 11 dizem:

"Art. 232 ..
§2° ..
I - Se resultar perigo direto ou iminen

te à saúde da criança ou do adolescente;
/I - Se há concurso de duas ou mais

pessoas".
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Exatamente neste ponto, creio que, mesmo
com uma pessoa, o crime se configura muito maior
em se tratando de uma criança. Por que não se in
serir o inciso 111, especificamente? Por que não ga
rantir? Por que não acrescentá-lo? Isso não quebra
a unicidade do trabalho, mas apenas atenta para
aquela frase que todos usam em Direito: quod abun
dam non nocet. Só isso!

Se o Relator houver por bem aceitar essa pro
posta, entendo que agiremos de forma mais contun
dente, privilegiando a criança que não tem o direito de
se defender, mesmo sendo somente uma criança.
Proponho acrescentarmos um inciso neste ponto, em
se tratando da criança, como o próprio Estatuto já
prevê, e não do adolescente. Quer dizer, mesmo sen
do uma pessoa só e sendo ela uma criança, a pena
seria maior.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, evi
dentemente, respeito a vontade de todos de garantir
que as crianças e os adolescentes sejam também
respeitados, mas estou um pouco preocupado com a
liberdade de criação.

Constatamos, no Estatuto da Criança e do Ado
lescente, que o punível é a cena de sexo explícito e a
pornografia. No entanto, nesse projeto fala-se em
cena erótica. Se formos considerar a cena erótica,
que não é necessariamente sexo explícito nem por
nografia, teremos muitas dificuldades com inúmeras
obras de arte moderna. Por exemplo, Lolita, Pretty
Baby, aquela cena. Portanto, o erotismo envolvendo o
adolescente está presente em inúmeras obras mo
dernas. Se começarmos a censurar esse tipo de obra
e colocar seus criadores na cadeia, vamos criar real
mente uma grande dificuldade para eles.

Era a preocupação que gostaria de mencionar,
a fim de que consigamos chegar a um entendimento
que volte à perspectiva de proibir, de reprimir o sexo
explícito e a pornografia. O erotismo está presente em
inúmeras atividades humanas e será muito difícil re
primi-lo. Se formos reprimi-lo, vamos descobrir que,
mesmo usando uma lupa, também haverá por trás
dela um gesto erótico.

A minha proposta é que voltemos à perspectiva
de proibir o sexo explícito e a pornografia com adoles
centes, mas não mencionar a cena erótica.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha preocu
pação é a mesma do Deputado Fernando Gabeira:
conceituação de cena erótica, expressão que consta
da nova redação que se procura dar ao art. 240 do
projeto.

O Deputado Gabeira se referiu às enormes difi
culdades dos criadores, e me refiro às enormes facili
dades dos censores, porque erotismo nada mais é do
que o amor. A cena de sexo explícito, a cena porno
gráfica vem carregada de um peso, de degradação,
de devassamento de intimidade, de "violentação"
mesmo. A cena erótica, a alusão artística ao senti
mento amoroso é o motor e a substância de muitas
obras de arte que todos admiramos.

Imagine V.Exa., Sr. Presidente, um censor muni
do desse texto ao assistir ao filme Morte em Veneza,
de Luchino Visconti, um dos mais aplaudidos, um dos
mais bonitos e mais exibidos na televisão, sem qual
quer limitação de horário! Ali há a sugestão de uma
relação erótica, amorosa, não carnal, entre o perso
nagem e um adolescente. Imediatamente, um censor
obscurantista, munido desse texto, censuraria Morte
em Veneza. Já citamos Lolita, de Stanley Kubrick, de
Pretty Baby, de Louis Malle, e outros, só para falar em
cinema.

Também insisto no apelo há pouco formulado
pelo Deputado Fernando Gabeira, para que voltemos
à redação mais rigorosa, mais restritiva, mais ade
quada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que
se refere apenas a cenas de sexo explícito e porno
gráficas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cre

io que isso está fácil contornar, se o ilustre Relator as
sim o desejar.

Diz o art. 240:

"Art. 240. Produzir ou dirigir represen
tação teatral, televisiva, cinematográfica, ati
vidade fotográfica ou de qualquer outro
meio visual, utilizando-se de criança ou ado
lescente em cena erótica, pornográfica, de
sexo explícito ou vexatória".

Poderia ficar: "de crianças ou adolescentes em
cenas pornográfica, de sexo explícito ou vexatória".
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Se o Relator quiser, pode alterar.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

Relator vai usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com

a palavra o Relator, Deputado Antonio Carlos Biscaia.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.

Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, como sempre, estamos buscando o consen
so nesta Casa.

Volto a insistir em que a propositura veio do Se
nado. E a ela foram apensadas 19 projetos e 2 substi
tutivos - o primeiro da Comissão de Seguridade; o se
gundo, da Comissão de Constituição e Justiça.

Diversas vezes a matéria veio a plenário e no
vas sugestões foram apresentadas. Na emenda subs
titutiva, procurei contemplar todas as propostas.
Então, não tenho por que me opor à exclusão do ter
mo "erótica".

Os arts. 240 e 241 , com a nova redação, signifi
cam um passo à frente, pois permitem que outras
ações estejam contempladas e tipificadas como cri
me, podendo alcançar-se aí a pedofilia nas suas mais
amplas modalidades.

Não há, da minha parte, nenhum óbice à exclu
são nos arts. 240 e 241 do termo "erótica", manten
do-se a expressão "em cenas pornográficas, de sexo
explícito", se isso levar a um acordo que permita a
aprovação do projeto neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Atenção. Para que não paire dúvida, o art. 240 ficaria
assim:

''Art. 240. Produzir ou dirigir represen
tação teatral, televisiva, cinematográfica, ati
vidade fotográfica ou de qualquer outro
meio visual, utilizando-se de criança ou ado
lescente em cenas pornográficas, de sexo
explícito ou vexatória ".

Está correto, nobre Deputado?
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Está, Sr.

Presidente. Da mesma maneira, também no art. 241.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
para efeito prático, meu caro Relator, queria observar
o que diz o § 3° do art. 241:

''Art. 241 ..
§ 3° Para fins desta lei, considera-se

pornografia qualquer representação, por
qualquer meio, de criança ou adolescente
no desempenho de atividades sexuais explí
citas reais ou simuladas ou qualquer repre
sentação dos órgãos sexuais de uma crian
ça para fins predominantes sexuais".

Entendo masturbação como uma relação sexu
al simulada.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Essa de
finição foi extraída do Protocolo da ONU e de outros
organismos internacionais. Essa questão provocou
polêmica. Fomos buscar o significado de "pornogra
fia" e como os organismos internacionais encaram a
pedofilia. É a reprodução exata.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Existe uma cé
lebre cena no cinema, no filme Amacord, de Fellini,
em que um adolescente, pensando numa mulher itali
ana, imagina ter relação sexual com ela. É simulado,
não acontece. Isso seria proibido. O Fellini iria para a
cadeia se tivesse no Brasil, porque esse é pensamen
to do Brasil.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Porque é
o objetivo do enfrentamento.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Ainda que to
das as autoridades internacionais nos digam que
existe uma cena de sexo simulada, somos obrigados
a pensar nisso, porque se as autoridades internacio
nais dizem que existe um ato sexual interplanetário,
sou obrigado a imaginar o que seja isso. Será que é
isso mesmo? Será que existe? Não podemos aceitar
só por uma definição internacional. Temos de pensar:
o que é uma cena simulada? O que é um sexo simula
do? Acho até que o sexo simulado é algo que nem de
veria ser proibido, porque deve ser extremamente ino
fensivo, um jogo, algo assim. Não entendo.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Deputado Biscaia,
talvez no sentido até de dialogar com V. Exa. e com o
Deputado Gabeira, o projeto envolve a criança e o
adolescente. Estamos discutindo sempre a criança e
o adolescente.

Portanto, a simulação se dá a um nível também
de exposição teatralizada ou em filme ou gravada, ou
em cenas que depois serão veiculadas pela Internet.
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o objetivo aqui, na verdade, é discutir as formas de
sexualidade da infância e da adolescência, diferente
da formação natural delas, que têm componentes que
dizem respetivo à sexualidade, mas diferentes de
como o adulto realiza ou simula a atividade sexual. A
sexualidade da criança é distinta da do adulto. É isso
que queremos proteger.

Portanto, Deputado Gabeira, quando nos referi
mos à simulação, falamos também em criança e em
adolescente. Se os adu~os simularem da forma como
quiserem, isso não diz respeito ao Congresso Nacional.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
pletando o raciocínio, em qualquer arte cinematográ
fica ou teatral já há uma simulação. Não existe sexo
real no cinema nem no teatro, a não ser que os atores
transcendam o seu papel. Já é simulado, e temos de
esclarecer isso. O fato de ser criança ou adulto não
importa, porque o sexo é uma atividade humana. Se
há sexo simulado, temos de explicar, pois imaginem
os censores com esse projeto!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, minha dificuldade é entender o que seja
sexo simulado. Evidentemente não é representação,
porque o artigo diz que, por esta lei, se considera por
nografia qualquer representação. Assim, estamos
nos referindo à representação. Mesmo as cenas de
sexo explícito reais são representadas.

Não consigo entender o que seja "atividade se
xual explícita simulada". Se fizermos uma pesquisa
entre os Deputados que estão votando essa lei, duvi
do que cheguemos a um entendimento sobre o que
isso significa. Portanto, é uma expressão fluida, de di
fícil discernimento, o que é muito perigoso numa lei
penal. O Deputado Antonio Carlos Biscaia é Procura
dor de Justiça e sabe o quanto as leis penais preci
sam ser rigorosas em sua terminologia.

Deputado Antonio Carlos Biscaia, essa expres
são me parece de difícil discernimento. Por isso, con
sidero a supressão adequada, sem nenhum prejuízo
para a aplicação da lei.

O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavr: o Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator
da mah:ra.

O !iR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.
Sem re",'são do orador.) - Deputado Aloysio Nunes
Ferreira respeito muito a intervenção de V.Exa. e a
dos dem, lis Srs. Deputados. Vo~o a insistir: se reabrir
mos a cii ;cussão quanto ao mérito, não vamos apro
var essu projeto, que é um avanço extraordinário.

Dio]) pelo meu Estado, o Rio de Janeiro, com
uma rec E' de pedofilia descoberta - uma rede extensa
que em,: Ive pessoas de todos os níveis, policiais de
todas a: :)ategorias -, não pôde ser objeto de proces
so por ta ta de tipificação.

Er I ~o, o grande avanço é exatamente aquele
referidc lia tipificação dessas condutas.

O Hma é polêmico e, mais uma vez, se revela
assim nl debate. Fui designado o segundo Relator da
CCJ pai é! tentar buscar um acordo, e tentamos de di
versas I[nnas. Retirei diversos dispositivos que não
estavam de acordo com a sistemática, retirei uma cer
ta histeri 1 de colocar penas de 12,20 anos, procurei
manter 13 linha sistemática do Estatuto da Criança e
do Adol, scente.

Ac: E ito a ponderação de V Exa. e a do eminente
Deputad) Fernando Gabeira para a retirada do termo
"erótica", mas no outro dispositivo houve consenso
com o F', .der Executivo e com o Ministério da Justiça
que enc.: minhou suas sugestões. Por isso, não tenho
condiçêll: s de alterar esse dispositivo.

O :m. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Agradei;') ao nobre Deputado Antonio Carlos Biscaia
o esclal": cimento.

E!i:i I matéria vo~ará ao Senado Federal, a Casa re
visora. JI.c ho que VExa. esclareceu praticamente tudo.

O ~iR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO - Sr.
PresidE :l:e, peço a palavra pela ordem.

O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa, <: Jalavra.

O SR. PASTOR FRANCISCO OlÍMPIO
(PSB-PI: Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
PresidE1te, quero parabenizar VExa. e os demais
Deputa:bs, mas acima de tudo o nosso ilustre com
panheiro Deputado Antonio Carlos Biscaia, pelo
grande ., abalho efetuado.

RI::lllmente, apresentou S. Exa. aqui uma gama
de conhE ~cimentos nos apensados e no substitutivo,
preservando o código de crianças e adolescentes.
Não ob:;lante valorizar o trabalho do companheiro
Antonic Carlos Biscaia, não vejo porque não haver di
ferencia; ão nesse diploma legal, no caso, um agra-
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vante, entre infrações cometidas por um adolescente
e por uma criança, uma criança indefesa. A meu ver,
faltou apenas isso. Preservou-se o código, o que é im
portante. Agora, agravar da mesma maneira o ato co
metido por uma criança de 4 anos de idade e o de um
adolescente de 16 anos de idade, tenha paciência. A
diferença é muito grande.

O SR. SILAS CÂMARA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo
o Relator pelo excepcional trabalho realizado em ma
téria tão importante. Esta semana revistas de grande
circulação no Brasil mostraram, Sr. Presidente, foto
grafias de crianças na Europa, além de outdoors e te
levisão, fazendo propaganda sobre o homossexualis
mo. Quer dizer, estão ultrapassando os limites do bom
senso. Matérias como essas mostram realmente que
o Brasil, país da liberdade, não admite que certas ten
dências influenciem crianças e adolescentes.

Parabenizo o Sr. Relator e todos os que tiveram
a iniciativa de propor projeto tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
entende que o Deputado Antonio Carlos Biscaia atuali
za o Código de 1990, e o faz porque era necessário,
com a Internet e outros meios visuais. Avançamos. Pre
cisávamos dessa legislação imediatamente, para coibir
os crimes praticados a todo momento e desestimular de
uma vez por todas essa prática. Na minha cidade, che
garam à Delegacia da Mulher mais de 10 queixas de es
tupros, praticados em casa, contra crianças. O método
a ser utilizado vai dissuadir tais práticas.

O PPS apóia o projeto.
O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Partido Pro
gressista, cumprimento o Deputado Antonio Carlos Bis
caia pela tradução daquilo que se pode avançar neste
importante projeto. É lógico que ele tem de trazer, em
seu conteúdo, a perspectiva de recuperar fatores éticos
e morais, além de fortalecer a família brasileira, que está
indo para o espaço, com todas as oportunidades que
estão tendo crianças e adolescentes.

É natural que, com o ajuste do art. 240, assim
como com a permanência da expressão inserida no
art. 241 , o Partido Progressista esteja de acordo com
o substitutivo do Deputado Biscaia.

Votamos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com

a palavra o Deputado Moroni Torgan.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos
ouvir o Deputado Moroni Torgan, mas faço um apelo
para que passemos logo à orientação de bancada e,
em seguida, à votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra o Deputado Moroni Torgan, pela ordem.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Em primeiro lugar,
quero cumprimentar a Deputada Laura Carneiro, do
PFL do Rio de Janeiro, que, no início do ano passado,
ao estudar o assunto, se esforçou bastante para me
lhorar o projeto. Quero aqui render-lhe nossa home
nagem.

Cumprimento ainda o Deputado Henrique Fon
tana, que também buscou o acordo e fez grande es
forço em favor do projeto; bem como, as Deputadas
Luiza Erundina e Maria do Rosário, e, finalmente, o
Deputado Antonio Carlos Biscaia, atuante Parlamen
tar na Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, que, depois de um esforço derra
deiro, buscou o consenso para o tema.

Quero fazer apenas uma observação, Sr. Presi
dente. Há, no art. 217 do Código Penal, o crime de se
dução, com pena de 2 a 4 anos. Quer dizer, a pena
para a conjunção carnal é de 2 a 4 anos e para a foto
grafia é de 2 a 6. Sou favorável a que se faça uma ade
quação no Código Penal e que a conjunção carnal te
nha a pena mais agravada, ou, no mínimo, a mesma,
isto é, que passe de 2 a 7 anos, ou de 2 a 8, senão, fi
cará incoerente a atuação.

Era esta a minha solicitação. Não seremos obs
táculo à aprovação, mas digo que, sem dúvida algu
ma, um monstro que faz isso contra uma criança tem
de ter sua pena agravada.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.
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o SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
uma explicação, sem adentrar na celeuma. No § 3°,
no tocante ao fato de o texto conter a expressão "si
muladas", apenas chamo a atenção dos nobres Par
lamentares para o fato de que esse parágrafo tem o
seguinte teor: "Para fins desta lei, considera-se por
nografia qualquer representação por qualquer meio
de criança ou adolescente no desempenho de ativi
dades sexuais explícitas, reais ou simuladas". E conti
nua: "... ou qualquer representação de órgãos sexuais
de uma criança para fins predominantemente sexua
is". Por que, no tocante à representação dos órgãos
sexuais, o texto se refere tão-somente a crianças e
não mais, como está no início do parágrafo, à criança
e ao adolescente?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o Relator, Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não concor
do com a observação. Tenho em mão o Protocolo
Internacional da ONU, a Convenção sobre os Direitos
da Criança e do Adolescente, que diz: "Para efeito do
presente protocolo, considera-se pornografia infantil
qualquer representação, por qualquer meio, de uma
criança no desempenho de atividades explícitas, rea
is ou simuladas ou qualquer representação dos ór
gãos sexuais de uma criança para fins predominante
mente sexuais".

Acrescentamos apenas "adolescente" em cima.
O dispositivo aplicar-se-á tanto à criança quanto ao
adolescente. É uma regra do Estatuto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra, pela ordem, o Deputado Carlos Sampaio.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para finalizar. Por mais que haja o Protocolo - o
Deputado Antonio Carlos Biscaia e eu somos inte
grantes do Ministério Público -, parece-me mais do
que evidente, numa interpretação até teleológica, di
ria literal mesmo, não tem como se dizer que, no to
cante à representação dos órgãos, abrange-se tam
bém o adolescente, quando, no próprio parágrafo, o
texto, para um aspecto, aborda adolescente e criança.
E no tocante à representação dos órgãos, diz textual
mente: "de uma criança". Ou corrigimos, ou ficamos
com o Protocolo, numa incoerência legislativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a votação comunico que foi retirado o
único destaque apresentado, cujo teor é o seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

BANCADA DO PDT

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, inciso 11 c/c seu § 2° do RICD, destaque
para a votação em separado da Emenda n° 6, do De
putado Dr. Hélio.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2003.
Assina: Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou

submeter a votos a Subemenda Substitutiva ofereci
da pelo Relator designado pela Mesa em substituição
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 143 da Lei n°

8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigora com a
seguinte redação:

"Art. 143 .
Parágrafo único. Qualquer noticia à

respeito do fato não poderá identificar a cri
ança ou adolescente, vedando-se fotografia,
referência a nome, apelido, filiação, paren
tesco, residências e, inclusive, iniciais do
nome e sobrenome." (NR)

Art. 2° Acrescente-se o seguinte artigo 232-A à
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990:

"Art. 232-A Explorar, expor ou utilizar
criança ou adolescente, com o fim de obter
para si ou para outrem indevida vantagem
de qualquer espécie.

Pena - reclusão, de dois a seis anos:
§ 1° Na mesma pena incorre quem, no

exercício do poder familiar, tutela, curatela,
vigilância ou guarda, ainda que de fato, per
mite que sejam realizadas quaisquer das
condutas previstas neste artigo.

§ 2° A pena é aumentada em até um
terço:

I - Se resultar perigo direto ou iminen
te à saúde da criança ou do adolescente:

11 - Se há concurso de duas ou mais
pessoas.

§ ~ A pena é aumentada da metade se
o agente pratica o crime com habitualidade."

Art. 3° Acrescente-se o seguinte parágrafo único
ao artigo 239 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990:

"Art. 239 .
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Parágrafo único. Se há emprego de vi
olência, grave ameaça ou fraude.

Pena - reclusão, de seis a oito anos,
além da pena correspondente à violência."

Art. 4° O Art. 240 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 240. Produzir ou dirigir represen
tação teatral, televisiva, cinematográfica, ati
vidade fotográfica ou de qualquer outro
meio visual, utilizando-se de criança ou ado
lescente em cena pornográfica, de sexo ex
plícito ou vexatória:

Pena - reclusão, de dois a seis anos,
e multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - nas condições referidas neste arti

go, contracena com criança ou adolescente;
11 - agencia, autoriza, facilita, ou de

qualquer modo, intermedia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

111 - divulga, exibe ou fornece, por
qualquer meio, inclusive a rede mundial de
computadores ou Internet, imagens relativas
a produções realizadas nas condições refe
ridas neste artigo;

IV - assegura os meios ou serviços
para armazenamento das imagens produzi
das na forma do "caput" deste artigo;

V - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou Internet, às imagens produzidas na for
ma do "caput" deste artigo.

§ 2° - A pena é de reclusão de 03
(três) a 08 (oito) anos:

I - Se o agente comete o crime no
exercício de cargo ou função;

11- Se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

Art. 5° O art. 241 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 241. Apresentar, produzir, vender,
fomecer, divulgar ou publicar, por qualquer
meio de comunicação, inclusive rede mundial
de computadores ou Internet, fotografias ou
imagens com pornografia ou cenas de sexo
explícito envolvendo criança ou adolescente:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita, ou, de

qualquer modo, intermedia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

11 - assegura os meios ou serviços
para o armazenamento das fotografias, ce
nas ou imagens produzidas na forma do
"caput" deste artigo;

111 - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou Internet, das fotografias, cenas ou ima
gens produzidas na forma do "caput" deste
artigo;

IV - porta fotografias ou imagens, pro
duzidas por qualquer meio, que contenham
pornografia envolvendo criança ou adoles
cente.

§ 2° - A pena é de reclusão de 03
(três) a 08 (oito) anos:

I - Se o agente comete o crime preva
lecendo-se do exercício de cargo ou função;

11 - Se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

§ 3° - Para fins desta lei, considera-se
pornografia qualquer representação, por
qualquer meio, de criança ou adolescente
no desempenho de atividades sexuais explí
citas reais ou simuladas ou qualquer repre
sentação dos órgãos sexuais de uma crian
ça para fins predominantemente sexuais.
(NR)

Art. 6° O artigo 242 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 .
Pena - reclusão, de 03 (três) a 06

(seis) anos." (NR)

Art. 7° O art. 243 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 243. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar, ou entregar, de
qualquer forma, à criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componen
tes possam ser nocivas à saúde ou causar
dependência física ou psíquica, ainda que
por utilização indevida:
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Pena - detenção de 02 (dois) a 04
(quatro) anos, e multa, se o fato não consti
tui crime mais grave." (NR)

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. CARLOS MOTA (PL-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Li
berai cumprimenta o trabalho feito pelo Deputado
Antonio Carlos Biscaia e encaminha favoravelmente,
pela aprovação do substitutivo.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PMDB parabeniza o Deputado Antonio Carlos Bisca
ia e encaminha favoravelmente, até porque reconhe
ce como de extrema importância a forma como foi
apresentado pelo Relator, o que vem a ajudar o traba
lho da Comissão Parlamentar Mista que investiga a
exploração sexual da criança e do adolescente.

O PMDB encaminha favoravelmente.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
acompanha a emenda substitutiva.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
encaminha "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Qu
ero dizer ao Plenário que não me lembro de ter visto
matéria tão bem discutida.

Parabenizo o ilustre Relator. Apesar da matéria
ser dificílima, foi capaz de elaborar um excelente tex
to, que, acredito, é muito melhor do que aquele que
veio do Senado Federal, sem falsa modéstia desta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a subemenda substitutiva oferecida pelo Re
lator, nobre Deputado Antonio Carlos Biscaia, em
nome da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA. (Palmas.)
ESTÃO PREJUDICADAS TODAS AS DEMAIS

PROPOSiÇÕES: a proposição inicial (Projeto de Lei
nO 5.460, de 2001); a Subemenda Substitutiva ofere
cida pelo Relator da Comissão de Seguridade Social
e Família; os Substitutivos da Comissão de Segurida
de Social e Família apresentados a este Projeto e aos

seus apl msados; o Substitutivo da Comissão de
Constitui ;:ão e Justiça de Redação; os Projetos de Lei
de nO~j 903/95, 2.060/96, 2.463/96, 2.931/97,
3.383/91 4.259/98, 4.412/98 (235/99, 436/99,
546/99, 1>31/99), 399/99, 936/99, 953/99 (2.733/00,
3.601/01) 3.607/00), 5.750/01, 6.384/02, 6.907/02,
6.984/0:~, 7.024/02, 7.180/02, 985/03, apensados; e
todas a:; Emendas apresentadas.

O:R PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a Inesa e vou submeter a votos a seguinte:

REI 'AÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO

Pll0JETO DE LEI N° 5.460-0, DE 2001,
DO SENADO FEDERAL

IJlLS N° 135/99 na Casa de origem)

Substitutivo da Câmara dos Deputa
(los ao Projeto de Lei n° 5.460-C, de 2001,
(lo Senado Federal (PLS N° 135199 na Casa
ele origem), que "altera os arts. 240 e 241 da
I.ei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Esta
ILrto da Criança e do Adolescente".

Dl:~' se ao projeto a seguinte redação:

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho
(Ie 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
(:riança e do Adolescente e dá outras
I'rovidências.

O I:ongresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 143 da Lei n°

8.069, (j E 13 julho de 1990, passa a vigorar com a se
guinte I'l jação:

"Art. 143.
Parágrafo UnlCO. Qualquer notícia a

I espeito do fato não poderá identificar a cri
e,nça ou adolescente, vedando-se fotografia,
leferência a nome, apelido, filiação, paren
t :lSCO, residência e, inclusive, iniciais do
Ilome e sobrenome:'(NR)

Ar!. 2° A Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa H ligorar acrescida do seguinte art. 232A:

"Art. 232A. Explorar, expor ou utilizar
( riança ou adolescente, com o fim de obter
fiara si ou para outrem indevida vantagem
(!e qualquer espécie:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 1° Na mesma pena incorre quem, no

E!xercício do poder familiar, tutela, curatela,
\igilância ou guarda, ainda que de fato, per-
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mite que sejam realizadas quaisquer das
condutas previstas neste artigo.

§ 2° A pena é aumentada em até um
terço:

I - se resultar perigo direto ou iminente
à saúde da criança ou do adolescente;

II - se há concurso de duas ou mais
pessoas.

§ 3° A pena é aumentada da metade
se o agente pratica o crime com habitualida
de:'

Art. 3° O art. 239 da Lei n° 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 239 ..
Parágrafo único. Se há emprego de vi

olência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de seis a oito anos,

além da pena correspondente à violên
cia."(NR)

Art. 4° O art. 240 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 240. Produzir ou dirigir represen
tação teatral, televisiva, cinema-tográfica,
atividade fotográfica ou de qualquer outro
meio visual, utilizando-se de criança ou ado
lescente em cena pornográfica, de sexo ex
plícito ou vexatória:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e
multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - nas condições referidas neste arti

go, contracena com criança ou adolescente;
11 - agencia, autoriza, facilita, ou, de

qualquer modo, intermedeia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

111 - divulga, exibe ou fornece, por
qualquer meio, inclusive a rede mundial de
computadores ou internet, imagens relativas
a produções realizadas nas condições refe
ridas neste artigo;

IV - assegura os meios ou serviços
para armazenamento das imagens produzi
das na forma do caput deste artigo;

V - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou internet, às imagens produzidas na for
ma do caputdeste artigo.

§ 2° A pena é de reclusão de três a
oito anos:

I - se o agente comete o crime no
exercício de cargo ou função;

11 - se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

Art. 5° O art. 241 da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 241. Apresentar, produzir, vender,
fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer
meio de comunicação, inclusive rede mundi
al de computadores ou internet, fotografias
ou imagens com pornografia ou cenas de
sexo explícito envolvendo criança ou adoles
cente:

Pena - reclusão de dois a seis anos, e
multa.

§ 1° Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita, ou, de

qualquer modo, intermedeia a participação
de criança ou adolescente em produção re
ferida neste artigo;

11 - assegura os meios ou serviços
para o armazenamento das fotografias, ce
nas ou imagens produzidas na forma do ca
put deste artigo;

111 - assegura, por qualquer meio, o
acesso, na rede mundial de computadores
ou internet, das fotografias, cenas ou ima
gens produzidas na forma do caput deste
artigo;

IV - porta fotografias ou imagens, pro
duzidas por qualquer meio, que contenham
pornografia envolvendo criança ou adoles
cente.

§ 2° A pena é de reclusão de três a
oito anos:

I - se o agente comete o crime prevale
cendo-se do exercício de cargo ou função;

11 - se o agente comete o crime com o
fim de obter para si ou para outrem vanta
gem patrimonial.

§ 3° Para fins desta Lei, considera-se
pornografia qualquer representação, por
qualquer meio, de criança ou adolescente
no desempenho de atividades sexuais explí
citas reais ou simuladas ou qualquer repre
sentação dos órgãos sexuais de uma crian-
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ça para fins predominantemente sexua
is."(NR)

Maria Helena
Total de Roraima: 2

PMDB

PFL

PSDB
PCdoB
PSDB

PIAuí

PARÁ

PMDB
PTB

CEARÁ

TOCANTINS

PFL
PFL

MARANHÃO

PFL
PFL
PSDB
PMDB

Ricardo Rique
Total de Paraíba: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAíBA

S.Part.

Mussa Demes
Total de Piauí: 1

Bismarck Maia
Inácio Arruda
Léo Alcântara
Total de Ceará: 3

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL
Total de Rondônia: 1

Clóvis Fecury
Costa Ferreira
João Castelo
Pedro Novais
Total de Maranhão: 4

José Priante
Zequinha Marinho
Total de Pará: 2

Darci Coelho
Kátia Abreu
Total de Tocantins: 2

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal. (Palmas.)
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
oferecemos obstáculo à aprovação da matéria, mas a
Convenção Internacional faz distinção entre criança e
adolescente. Nesses termos, temos toda razão. Espe
ramos que o Senado corrija o projeto.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Art. 6° O art. 242 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 242 .
Pena - reclusão, de três a seis

anos."(NR)

Art. 7° O art. 243 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 243. Vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ministrar, ou entregar, de
qualquer forma, a criança ou adolescente,
sem justa causa, produtos cujos componen
tes possam ser nocivos à saúde ou causar
dependência física ou psíquica, ainda que
por utilização indevida:

Pena - detenção de dois a quatro
anos, e multa, se o fato não constitui crime
mais grave."(NR)

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Anto
nio Carlos Biscaia, Relator

Alceste Almeida

PERNAMBUCO

PFL
PTB

PP

André de Paula
José Múcio Monteiro
Pedro Corrêa
Total de Pernambuco: 3

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Olivei
ra) - COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

PMDB

,---------_.-.._-_.._------
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SÃO PAULO

PFL
PL
PFL

PTB
PT
PP

PL
PRONA

PL

MATO GROSSO

PFL
PSDB

SANTA CATARINA

PP
PT

Ricardo Izar
Roberto Gouveia
Vadão Gomes
Valdemar Costa Neto
Vanderlei Assis
Total de São Paulo: 12

Ronaldo Caiado
Sandro Mabel
Vilmar Rocha
Total de Goiás: 3

Celcita Pinheiro
Wilson Santos
Total de Mato Grosso: 2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
VanderLoubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PTB
PL
PMDB
PTB

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Alex Canziani
Chico da Princesa
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
Oliveira Filho
Total de Paraná: 5

João Pizzolatti
Luci Choinacki
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB

PSDB
PSDB

PFL
PFL
PFL

PFL
PMDB

PT
PFL

PDT
PT

BAHIA

SERGIPE

PT

ALAGOAS

PSDB
PL

MINAS GERAIS

PFL
PL

PT
PT
PPS
PFL
PT

PSDB

João Fontes
Total de Sergipe: 1

Helenildo Ribeiro
João Caldas
Total de Alagoas: 2

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
João Carlos Bacelar
Jonival Lucas Junior
Josias Gomes
Reginaldo Germano
Severiano Alves
Walter Pinheiro
Total de Bahia: 9

Carlos Melles
Carlos Mota
Ivo José
João Magno
Júlio Delgado
Roberto Brant
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Total de Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PSB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PSB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 6

Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Sampaio PSDB
IIdeu Araujo PRONA
Lobbe Neto PSDB
Luiz Carlos Santos PFL
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Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 9

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA RIO GRANDE DO NORTE

Henriqu E Eduardo Alves PMDB
Nélio Di: s PP
Ney LOj::llS PFL
Total dI)' Rio Grande do Norte: 3

Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Total de Roraima: 2

Antonio Nogueira
Coronel Alves
Davi Alcolumbre
Dr. Benedito Dias
Hélio Esteves
Valdenor Guedes
Total de Amapá: 6

PFL
PL

AMAPÁ

PT
PL
PDT
PP

PT
PP

RommE! I Feijó
Total d"" Ceará: 4

Paes L:llldim
Total d.!!, Piauí: 1

Inaldo LE'itão
Lúcia Blé 'ga
Marcond ~s Gadelha
Philem<A I Rodrigues
Wellingt,: n Roberto
Total dill' Paraíba: 5

PSDB

PIAuí

PFL

PARAíBA

S.Part.
PMN

PTB
PTB

PL

PERNAMBUCO

Armanc!,: Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Fernando) Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
José Me ldonça Bezerra PFL
Miguel 1\ -raes PSB
Osvald(l Coelho PFL
Paulo Fll bem Santiago PT
Raul JUllgmann PMDB
Renildc I ~alheiros PCdoB
Ricardo I=iuza PP
Robert<> Freire PPS
Severin:l Cavalcanti PP
Total d!!, Pernambuco: 13

PP

PARÁ

PSDB
PT

PL

RONDÔNIA

PMDB
PMDB

TOCANTINS

PTB
PSDB

Homero Barreto
Ronaldo Dimas
Total de Tocantins: 2

Confúcio Moura
Marinha Raupp
Total de Rondônia 2

Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Zé Lima
Total de Pará 4

CEARÁ

PSB
PTS

PFL
PSB

PMDB
PFL

Givaldo (;arimbão
João Lyr,l
José TI (maz Nonô
Maurício Quintella Lessa
Olavo C:, Iheiros
Rogério reófilo
Total d,!!, Alagoas: 6

ALAGOASMARANHÃO

PP
PSB

PDT
PL

PSDB
PT

Antonio Joaquim
Dr. Ribamar Alves
Neiva Moreira
Paulo Marinho
Sebastião Madeira
Terezinha Fernandes
Total de Maranhão: 6

Aníbal Gomes
Arnon Bezerra
Roberto Pessoa

PMDB
PSDB
PL

Jacksoll Barreto
Total di" Sergipe: 1

SERGIPE

PTB
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PMDB
PT
PFL

MATO GROSSO

PPS
PL

Rogério Silva
Welinton Fagundes
Total de Mato Grosso: 2

Paulo Lima
Professor Luizinho
Robson Turna
Total de São Paulo: 17

PMDB
PFL

PSDB
PP

PFL
PFL

PT

BAHIA

Geddel Vieira Lima
José Carlos Aleluia
Jutahy Junior
Mário Negromonte
Milton Barbosa
Paulo Magalhães
Zezéu Ribeiro
Total de Bahia: 7

PMDB
PMDB

PT
PSB

GOIÁS

PSDB
PT

PMDB
PSDB

PP
PT

PARANÁ
PFL
PSDB

PT

DISTRITO FEDERAL

PSDB
PFL

Jovair Arantes
Neyde Aparecida
Pedro Chaves
Professora Raquel Teixeira
Roberto Balestra
Rubens Otoni
Total de Goiás: 6

José Rajão
José Roberto Arruda
Total de Distrito Federal: 2

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Colombo
Max Rosenmann
Odílio Balbinotti
Selma Schons
Takayama
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA
PFL
PT

PSDB

Gervásio Silva
Jorge Boeira
Serafim Venzon
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL
PT

PMDB
PMDB

PDT
PP
PMDB
PL

PDT

Adão Pretto
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Enio Bacci
Érico Ribeiro
José Ivo Sartori
Paulo Gouvêa
Pompeo de Mattos
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 41
minutos.)

PT
PT

PL
PMDB

PL
PTB

EspíRITO SANTO

S.Part.
PSDB

Feu Rosa
Rose de Freitas
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Bispo Rodrigues PL
Elaine Costa PTB
Itamar Serpa PSDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO
PCdoB

PRONA
PP

PPS
PMDB

PT
PSB

PT

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Edmar Moreira PL
Fernando Diniz PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL
Rafael Guerra PSDB
Total de Minas Gerais: 7

Aldo Rebelo
Amauri Robledo Gasques
Celso Russomanno
Dimas Ramalho
Dr. Pinotti
Durval Orlato
Gilberto Nascimento
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Nelson Marquezelli
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Ata da 268 Sessão, Ordinária, da 18 Sessão Legislativa
Extraordinária, da 528 Legislatura,

em 30 de julho de 2003
Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
João Caldas

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis

ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 428 Senhores Deputados.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPLlPSL
DR. RODOLFO PEREIRA P DT
FRANCISCO RODRIGUESPFL
MARIA HELENAPMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

CORONEL ALVES PUPSL
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 3

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBALBENTESPMDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB

PAULO ROCHA PT
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 15

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
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KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRAPMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PDT
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDROFERNANDESPTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDE PT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL

PASTOR PEDRO RIBEIRO PTB
ROBERTO PESSOA PUPSL
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 21

PIAuí

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

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIO SÁ PTB
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
RICARDO RIQUE S.PART.
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB

JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB

MARCOS DE JESUS PUPSL

MAURíCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB

JOÃO LYRA PTB

Total de Alagoas: 3
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SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSEC APP
HELENO SILVA PUPSL
JACKSON BARRETOPTB
JOÃO FONTESPT
JORGE ALBERTOPMDB
MACHADOPFL

MENDONÇA PRADOPFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL

JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL

JOÃO LEÃO PL/PSL

JONIVAL LUCAS JUNIORPMDB

JOSÉ CARLOS ALELUIAPFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJOPFL

JOSÉ ROCHAPFL
JOSIAS GOMESPT
LUIZ ALBERTOPT

LUIZ BASSUMAPT
LUIZ CARREIRAPFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL

SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

ATHOS !IVELlNO PPS
BONIF/,CIO DE ANDRADA PSDB
CABO .. 1lLlO PSB
CARLO::, MELLES PFL
CARLO:: MOTA PUPSL
CARLO:: WILLlAN PSB
CÉSAF: Iv'lEDEIROS PT
CLEUBI:R CARNEIRO PFL
CUSTÓ[lIO MAnos PSDB
DA. FR/INCISCO GONÇALVES PTB
EDMAF: \i10REIRA PLlPSL
EDUAF\[IO BARBOSA PSDB
ELlSELJ ~ESENDE PFL
GERAL:O THADEU PPS
GILMAH MACHADO PT
HERCLJ.ANO ANGH INEnl PP
IBRAHII',I ABI-ACKELPP
IVO JO:;É PT
JAIME ',I ARTINS PUPSL
JOÃO ~.'1 \GALHÃES PTB
JOÃO ~,'1. \GNO PT
JOÃO F'I\ULO GOMES DA SILVA PUPSL
JOSÉ f\lllLlTÃOPTB
JOSÉ St,NTANA DE VASCONCELLOS PLlPSL
JÚLIO D :::LGADOPPS
LAEL V,,\ RELLA PFL
LEONAJ DO MAnos PV
LEONA I: DO MONTEIRO PT
L1NCOL rJPORTELA PUPSL
MARCFlLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIC REINALDO MOREIRA PP
MARIA ['O CARMO LARA PT
MÁRIO .1 ,SSAD JÚNIOR PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURC LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR I:T
OSMÂt,IIO PEREIRA S.PART.
PATRU::; ANANIA SPT
PAULO [>ELGADO PT
REGIN/, .00 LOPES PT
ROBEFllO BRANT PFL
ROMEL \NIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONAL[ O VASCONCELLO SPTB
SARAIVI I FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB

---------,--_._'----_...
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SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃE SPT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO

IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOSP SDB
ALMERINDA DE CARVALHO PSB
ALMIR MOURA PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PSB
BISPO RODRIGUES PUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PSDB
EDSON EZEQUIEL PSB
EDUARDO CUNHA PP
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PDT
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JULIO LOPES PP
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
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NELSON BORNIERPSB
PAULO FEIJÓPSDB
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PSB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JEFFERSON CAMPOS PSB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
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MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PUPSL
MILTON MONTI PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PSDB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONEP TB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBR APSDB
Total de São Paulo: 60

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB

WASNY DE ROURE PT

Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
LEANDRO VILELA PMDB

LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRAPSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PUPSL
DILCEU SPER AFICO PP
DR. ROSINHAPT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO /PSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAXROSENMANNPMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
OLIVEIRA FILHO PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
Total de Paraná: 26
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SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATI IPP
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATIIPT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCíSIO PERONDI PMDB
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOuvÊA PUPSL
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 24

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. AFFONSO CAMARGO, servindo como
20 Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jamil Mu-
rad.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, parabenizamos a Juíza Solange
Salgado, o advogado e Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh e os familiares dos nossos companheiros de
saparecidos no Araguaia, por mais uma etapa venci
da na longa batalha pelo direito de ter acesso aos
despojos de seus entes queridos, para sepultá-los
com a dignidade que o ser humano merece e a que
tem direito por lei.

Cumprimentamos ainda todos as pessoas que
lutam pelos direitos humanos em nosso País, especi
almente os companheiros do PCdoB de várias gera
ções, que participaram e participam dessa luta tam
bém vitoriosa no que diz respeito à abertura dos ar
quivos militares relativos à guerrilha.

No dia 16 de maio de 1996, a Comissão de Dire
itos Humanos da Câmara dos Deputados ouviu o
ex-Presidente do PCdoB, João Amazonas, um orga
nizador da guerrilha que viveu no Araguaia por muitos
anos. Nessa oportunidade, Amazonas confirmou que
a guerrilha foi uma resposta à ditadura, instalada em
1964, que havia suprimido todas as liberdades políti
cas, em um regime de terror contra o povo.

Nos Anais da Câmara está registrada sua opi
nião mais global sobre o assunto, mas achamos im
portante destacar, principalmente na atual conjuntura
nacional e internacional, uma de suas opiniões. Disse
João Amazonas:

"Ao denunciar os crimes cometidos pe
las Forças Armadas, devo dizer que não nos
move qualquer propósito revanchista. Não
somos opositores inflexíveis às Forças
Armadas. Apreciamos os fatos do ponto de
vista histórico. Hoje, vivemos uma situação
cheia de perigo para a Nação. Os imperialis-
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tas tramam a destruição das fronteiras naci
onais, a liquidação do Estado Nacional, o
desmantelamento das Forças Armadas Na
cionais. Os democratas e patriotas resistem
e resistirão a estes propósitos colonialistas.
E sabemos que as Forças Armadas têm pa
peI importante a jogar nessa resistência".

Essa é uma das opiniões de João Amazonas,
em seu depoimento.

Sr. Presidente, este Deputado sabe que a histo
riografia brasileira, desde os tempos da Colônia e Mo
narquia, procura ocultar os fatos e as lutas do povo e
o trata com violência, repetindo atos de barbarismo,
para provocar intimidações, como ocorreu com a de
capitação de Osvaldão, na Guerrilha do Araguaia, e
de Zumbi, o enforcamento de Tiradentes, o extermí
nio da última criança e do último velho em Canudos, e
a morte de tantos outros.

É bom lembrar que a história não é patrimônio
do Estado, mas, sim, do povo. Apelamos ao Governo
para que ajude a resgatar esses importantes aconte
cimentos, no melhor interesse da causa democrática
e de sentido humanista.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, as aulas do curso de formação dos professores
do Estado do Ceará, em parceria com a Universidade
Estadual do Ceará, foram suspensas neste mês de
julho pela coordenação geral do Magister, curso de li
cenciatura Plena que habilita professores sem forma
ção superior para o ensino médio e fundamental.

Segundo o coordenador do curso, Sr. Jacinto
Oliveira, a suspensão das aulas se deu devido à falta
de pagamento dos 58 professores universitários que
ministram o curso em diversos Municípios do Estado
do Ceará.

A suspensão atingiu 58 turmas, mantidas nos
centros universitários da UECE no interior do Estado
e prejudicou 2.342 professores de 82 Municípios da
quele Estado, que estavam cursando nível Superior
na UECE, já que, de acordo com a Lei de Diretrizes
de Base, todos os professores da rede pública de en
sino sem nível superior terão até 2007 para concluir o
curso de 3 grau.

O motivo da suspensão é a falta de prioridade
do Estado do Ceará e das Prefeituras conveniadas
com a UECE. Dois milhões de reais é a dívida do
Estado do Ceará e das Prefeituras do interior do Esta
do com a UECE. A Secretaria de Educação Básica é
responsável, pelo menos, pela metade do número de

MunicípIOS conveniados; a outra metade fica a cargo
dos Mun cípios que se interessaram em reciclar seus
professu:·es. Dos Municípios que mantêm convênios
com a U'=CE, apenas quatro - Cariús, São João do
Jaguarib,~, Ouixeramobim e Ouixeré - estão em dia
com a in ;tituição superior.

Um Estado que paga mais de 2 milhões de reais
por dia C( Im juros e amortizações das dívidas internas
e exten as não pode negligenciar suas obrigações
educacl:mais de reciclagem do professor e educador,
sob o ri:',I;o de prejudicar a formação do cidadão cea
rense.

As f Jívidas, de acordo com os relatórios do Tribu
nal de Contas do Estado, vêm sendo pagas assidua
mente, U lquanto que os professores do Magister não
receber 1 desde dezembro último. O Estado do Ceará
também gasta anualmente 18 milhões de reais com
publicida:le e propaganda e mais de 300 milhões de
reais sÊi,: renunciados anualmente do Imposto sobre
Circula(; Ê.o de Mercadorias e Serviços - ICMS para
atrair imllstrias - mecanismo perverso, que aprofun
da a gl.lorra fiscal em nosso País e anuncia nosso
Estado; )mo a ilha de prosperidade e fantasias.

N(I~;sO temor é que as aulas do Magister, minis
tradas p,: r outras universidades como a Universidade
Federal (lo Ceará, a Universidade Regional do Cariri
e a Uni'! ~rsidade do Vale do Acaraú também sejam
suspen:;,ls, com o risco da perda do semestre, pelo
mesmo r10tivo: falta de pagamento dos professores.

Pc: r essa razão, enviaremos ofício à Secretária
de Edu!: '.ção Básica do Estado do Ceará, Profa. Sofia
Lerche ',ieira, indagando os motivos pelos quais o
pagamt: r to dos professores do Magister não foi feito.
Do meSllO modo, solicitaremos informações ao presi
dente da Associação dos Prefeitos do Estado do Cea
rá, Júlio (;ésar Lima Batista, a respeito da inadimplên
cia dos r~unicípios conveniados no Magister com a
mesma Lniversidade.

Rt:!~ ,ta-nos, portanto, apelar para o Presidente
da APR I: CE, para a Secretaria de Educação e para o
próprio : iovernador do Estado, Lúcio Alcântara, no
sentido I: e objetivar a solução do problema e a imedi
ata retOlllada das aulas, de forma que não prejudique
os proft:,~.sores da rede de ensino público no Estado
do Cear~.

SI" Presidente, aproveito a oportunidade para
reafirmdl o pronunciamento que fizemos na sessão
extraorcli lária da manhã de hoje. Estamos esperan
çosos u· que haja modificações em alguns pontos
fundaffiilltais que precisam ser alterados, já que, pa
rece, COI-l o Judiciário as negociações andaram. Nes-



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35675

se sentido, que se promovam reuniões com os servi
dores, por meio da CUT, a fim de se debater temas
centrais da reforma da Previdência: regras de transi
ção, fundo de previdência complementar, que quere
mos estatal, e, principalmente, paridade e integralida
de completas.

Finalmente, Sr. Presidente, consideramos funda
mentai que se promova neste plenário o debate sobre
a cobrança aos inativos e a redução das pensões
apresentadas no relatório do Deputado José Pimentel.

Logo mais a bancada do nosso partido se reuni
rá com servidores públicos e suas entidades. Espera
mos que o apelo das entidades e de muitos Parla
mentares da nossa bancada seja suficiente para que
cheguemos a um acordo no sentido de que a reforma
da Previdência seja pautada nos interesses do Esta
do, do serviço público e da previdência pública. É o
que queremos para o nosso País.

Muito obrigado.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna registrar visita que fiz,
na segunda-feira, ao Sindicato Rural de Ponta Gros
sa, cidade que aqui represento por ter sido seu Depu
tado Federal mais votado. Na oportunidade, os produ
tores rurais me entregaram documento denominado
Carta dos Campos Gerais.

Os que acompanham as notícias, cada vez mais
preocupantes, sobre os conflitos no campo sabem
que o Paraná é um Estado crítico, por ter terras muito
agricultáveis e pequena extensão territorial.

Há uma série de considerações nesta carta. Vou
ler algumas propostas feitas.

"Que o Governo Estadual e Federal
promova o levantamento capaz de indicar
retrato exato dos assentamentos de terra
existentes no Paraná e no Brasil, para que a
sociedade tenha conhecimento sobre se es
sas iniciativas garantem, realmente, produ
ção e produtividade agrícolas mínimas, con
forme estabelecem os critérios do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
-INCRA.

O seguimento agropecuário dos Cam
pos Gerais e outras regiões do Estado exi
gem que o Governo do Estado, em parceria
com o /NCRA, promovam o cadastramento
dos integrantes do MST, assentados ou não,
visando a analisar sua real aptidão para o
setor agropecuário".

Segundo informações, pessoas que vivem na
periferia das cidades estão sendo levadas para par
ticiparem do MST, sem que tenham nenhuma apti
dão para a agricultura.

Leio mais:

"Produtores rurais do Estado do Para
ná também exigem esclarecimentos deta
lhados sobre como será o funcionamento
dos chamados "assentamentos-escola", um
deles previsto para a área da EMBRAPA,
em Ponta Grosso, invadida recentemente
pelo MST".

O MST invadiu uma área da EMBRAPA em Pon
ta Grossa...

"Solicitam, ainda, informações sobre
que aspectos legais está fundamentada tal
proposta defendida pelo Governo do Esta
do.

Exige-se que seja implantada fiscaliza
ção intensa nos assentamentos de terra,
com o objetivo de checar e assegurar que o
Estatuto da Criança e do Adolescente seja
obedecido nesses locais.

Exige-se que o MST seja obrigado a fir
mar identidade jurídica, com endereço, repre
sentante legal e todos os aspectos previstos
legalmente, para que eventuais atos ilícitos
passem por julgamento e haja atribuição de
responsabilidade a seus praticantes".

Ora, Sr. Presidente, ninguém pode ter dúvida
de que eu, que tive a ventura, na minha história polí
tica, de criar o vale-transporte, apóio os trabalhado
res de menor renda. E sou absolutamente a favor da
reforma agrária. Mas o que está acontecendo no
meu Estado e, de resto, em vários recantos do País,
é muito preocupante. O direito de propriedade foi jo
gado na lata de lixo! As invasões se sucedem e o
Governo do Estado não obedece às ordens de rein
tegração de posse do Poder Judiciário. Isso estimula
ainda mais as invasões.

Estamos vivendo um grave problema. Agora as in
vasões se dão em prédios. Daqui a pouco, um ladrão
que invadir um local talvez não possa ser retirado por
causa dos seus "direitos" - entre aspas - de invasor...

Claro que ninguém quer vítimas! Somos favorá
veis à reforma agrária, mas tem que haver um critério
de obediência à lei. Caso contrário, a democracia e o
Estado de Direito tornam-se uma anarquia!

É esta a preocupação que trago, como repre
sentante de uma importante cidade do meu Estado e
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desse sindicato rural que promoveu uma grande reu
nião, a qual gerou a "Carta dos Campos Gerais".
Espero que os Governos Federal e Estadual definam
claramente como se fará a reforma agrária.

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero manifestar o meu apoio ao pacote que
o Governo Federal anunciou para socorrer as monta
doras e incentivar a renovação da atual frota de car
ros do País, o que seria conseguido com a redução de
impostos sobre o preço dos veículos zero quilômetro
e o corte dos juros nos financiamentos ao consumi
dor. Quero aproveitar e pedir ao Presidente Lula que
também socorra o homem do campo com a redução
de IPI, para incentivar à modernização da frota nacio
nal de tratores e colheitadeiras.

Da mesma forma que o Ministro do Planejamen
to, Guido Mantega, acredita que o setor automotivo
tem efeito multiplicador e que sua reativação provoca
rá ganhos em outros segmentos, o setor rural tam
bém oferece números que sustentam um desenvolvi
mento que justifica linhas de financiamento e um real
estímulo com isenção do imposto para máquinas e
implementos.

É dever da União socorrer os setores produtivos
do País e retomar o desenvolvimento, gerando quali
dade de vida para todos. Pela proposta anunciada
nesta semana, o Governo, os bancos e as montado
ras oferecerão carros para as pessoas cuja renda fa
miliar é de até 15 salários mínimos, ou R$ 3,6 mil. O
pilar deste programa está na redução do IPI e do
ICMS. Do outro lado temos os agricultores e pecuaris
tas, que tiram da sua atividade agropastoril a sobrevi
vência de suas famílias e garantem alimentos para as
cidades.

Sr. Presidente, quero lembrar também que os
Prefeitos de dezenas de Municípios falidos já estive
ram, na Legislatura passada, aqui na Câmara Federal
com uma solicitação de isenção de taxa do IPI sobre
equipamentos rodoviários e máquinas, como cami
nhões e tratores.

Não podemos socorrer as montadoras e deixar
o homem do campo com a lavoura comprometida.
Peço ao Governo que reduza os impostos da tributa
ção de máquinas agrícolas, diminua os custos e faça
expandir a produção, para gerar maior número de em
pregos, aumentar as vendas do segmento e renovar
a frota.

Se o Governo renunciasse aos 140 milhões de
dólares anuais que arrecada com os tributos que inci
dem sobre as máquinas agrícolas, os custos anuais

de produção das 10 lavouras com maiores índices de
mecanização cairiam 1 bilhão e 68 milhões de dóla
res. Além disso, se os impostos como IPI, ICMS, IR,
ISS e PIS-COFINS deixassem de ser cobrados do se
tor, a comercialização de tratores, cultivadores moto
rizados, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores
e implementes do solo poderiam aumentar em 16%, o
que representa 7.514 novas máquinas no mercado.

De acordo com estudo do Departamento de
Agronomia da Universidade de Brasília, há 35 mi
lhões de hectares de área plantada nas 10 culturas de
maior mecanização, que incluem: soja, milho, trigo,
arroz, feijão, algodão, cana, tomate, amendoim e sor
go. Os custos totais da área plantada chega a 16 bi
lhões e dólares. Se a tributação fosse abolida, os cus
tos dessas culturas poderiam diminuir mais de 10%.
As culturas que mais se beneficiariam com a redução
dos tributos seriam o sorgo, o milho, a soja e o arroz,
devido aos altos valores dos insumos.

Ainda conforme o estudo da UnB, a indústria de
máquinas emprega 10 mil funcionários, o setor de dis
tribuição mais de 45 mil e outras indústrias ligadas ao
segmento geraram 21 mil empregos. Se o projeto de
redução do IPI fosse aprovado, cerca de 60 mil novos
postos de trabalhos seriam produzidos, gerando anu
almente uma renda total de 137 milhões de dólares.

Quanto à frota nacional, o estudo da UnB revela
que dos 450 mil tratores, 51 %, ou 229 mil unidades,
estão sucateadas, gerando altos custos de produção
e, conseqüentemente, encarecimento dos alimentos.

Desta forma, Sr. Presidente, sou favorável ao
projeto de redução de carros para socorrer as monta
doras e também quero o mesmo tratamento para os
equipamentos agrícolas, para salvar o homem do
campo.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiros e companheiras, an
tes de entrar no assunto que me traz à tribuna no dia
de hoje, quero, como Deputada Federal, membro da
bancada feminina na Câmara dos Deputados, prestar
minha homenagem à companheira Francisca Trinda
de, com cuja presença já não mais contamos aqui,
mas sua lembrança permanece e certamente se per
petuará nesta Casa.

Francisca Trindade, uma mulher combativa e de
origem humilde, apesar do tão curto período em que es
teve nesta Câmara dos Deputados, teve tempo suficien
te para cultivar amizades e mostrar sua garra, sua dis
posição de luta e seu compromisso com a luta das mu-

._------_._...
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Iheres, dos trabalhadores brasileiros em geral, e parti
cularmente com a defesa de seu Estado, o Piauí.

Trindade deixa saudades, não somente entre o
povo do seu Estado como também entre todos nós.
Deixa também uma lição que nos estimula a continuar
na luta, uma lição de combatividade que todos deve
mos seguir.

Nossas homenagens à companheira Trindade,
e nossos votos de pesar aos seus familiares e ami
gos, como também aos milhares de eleitores que ela
conquistou no Estado do Piauí.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ra
pidamente comentar um tema em discussão na Câ
mara dos Deputados. Participo, junto com vários cole
gas Deputados - estão presentes os Deputados Bis
po Wanderval e Josias Quintal-, da CPI da Pirataria,
aliás, uma CPI que nos tem dado trabalho, mas extre
mamente necessária para o País.

Nestes primeiros dias de trabalho, pouco mais
de 1 mês, temos realizado audiências públicas para
ouvir as entidades representativas de diversos seg
mentos produtivos do País que sofrem com a ação
criminosa da falsificação. Já ouvimos segmentos da
indústria fonográfica, das indústrias de cigarros, ves
tuário, vídeo e DVD, bebidas, medicamentos e muitos
outros, e percebemos a necessidade de uma ação
mais efetiva do Estado, com todos os seus órgãos, to
das as suas instituições, em todas as esferas do Po
der, no sentido de combater essa atividade que tantos
males traz ao País.

O desemprego cresce, e eu, que vivo no Estado
do Amazonas, na cidade de Manaus, que abriga um
dos maiores parques da indústria de eletroeletrônicos
deste continente, sinto essa realidade na pele. No se
tor relojoeiro, na indústria fonográfica e na de produ
ção de CDs a cada ano que passa reduz-se o número
de trabalhadores. O desemprego grassa pelo País em
grande parte por causa da ação dos falsificadores e
dos piratas. E o Brasil sofre porque também deixam
de ser recolhidos tributos e com isso diminui a arreca
dação do Governo. Em conseqüência, naturalmente,
há queda de produção.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o que mais
nos preocupa é o fato de que a pirataria hoje está mui
to próxima do contrabando. Grande parte dos produ
tos falsificados comercializados no Brasil sequer são
produzidos aqui. São mercadorias contrabandeadas.
E em geral aqueles que atuam nesse setor integram
verdadeiras organizações criminosas. Ou seja, pode
mos classificar os falsificadores e os piratas como
membros de organizações criminosas. E eles tam-

bém praticam outros crimes além de contrabando e
falsificação.

Por tudo que temos ouvido, Sr. Presidente, uma
determinada área é motivo de ainda maior preocupa
ção, não só porque está sendo muito afetada pelo de
semprego, pela sonegação fiscal e pelo contrabando,
mas também porque está diretamente vinculada à sa
úde pública, e portanto isso envolve um grande risco
para a população brasileira. Refiro-me aos inúmeros
casos que estamos investigando de medicamentos
falsificados, um fato realmente muito grave. Temos o
exemplo do medicamento Celobar, que já levou ao
óbito mais de 20 pessoas, além de produtos da linha
oftalmológica, que também têm ocasionado sérios
problemas à população.

Sr. Presidente, em outra oportunidade, farei um
pronunciamento específico esse tema.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na visita que empreendeu, na última
quinta-feira, ao Ceará, o Vice-Presidente José Alen
car fez renascer as esperanças dos nordestinos
quanto à transposição de águas do São Francisco,
por cuja articulação foi incumbido pelo Chefe da Na
ção, depois de incontáveis protelações que trouxeram
desencanto aos milhares de brasileiros radicados no
meu Estado, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e
em Pernambuco.

Recorde-se que, no Governo Fernando Henrique
Cardoso, acreditou-se no encaminhamento favorável
daquela aspiração secular, tendo o seu Ministro da Inte
gração, Senador Fernando Bezerra, garantido a execu
ção do projeto respectivo, dentro de cronograma então
elaborado, num contexto de provável viabilização.

Aqui mesmo, uma gigantesca Comissão Espe
cial, composta por 81 membros, levou a efeito amplo
debate com Parlamentares, políticos, técnicos e estu
diosos da matéria, num esforço que resultou frustran
te, em razão do surgimento de embargos insupera
dos, originados na Bahia, Alagoas e Sergipe.

Agora, com a habilidade dos mineiros, Alencar
começa a ultrapassar empecilhos, animado da confi
ança de que a iniciativa significará a redenção de im
portante área do Polígono das Secas.

O Presidente nacional do PL, Deputado Valde
mar da Costa Neto, que o acompanhava naquele péri
plo, mostrou-se impressionado com a determinação
do Vice, cuja competência e obstinação sempre esti
veram presentes em sua personalidade de escol.

O compromisso da dupla Lula-Alencar parece ca
minhar na busca da breve concretização, com o respec-
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tivo custo fundamentado em financiamentos externos,
através do Banco Mundial ou do BID, em cujas finalida
des insere-se essa modalidade operacional.

Tenho certeza de que, quase 2 séculos depois,
a idéia transformar-se-á em realidade, com o suporte
hídrico reclamado para suprir as carências de uma
extensa área naquelas 4 Unidades Federadas.

É preciso, porém, que o Executivo conte com o
apoio integral de Senadores e Deputados, inclusive
dos que integram as bancadas mais resistentes, ain
da, à efetuação do notável empreendimento.

Neste novo milênio, quando a alternativa do To
cantins é apontada como o melhor caminho para ali
mentar a vazão do Velho Chico, não é mais possível
falar em adiamento despropositado, sob o descabido
argumento da falta de recursos orçamentários.

A transposição não pode defrontar-se com no
vas procrastinações, capazes de adiar o anseio ali
mentado por sucessivas gerações.

É o que se espera do Vice-Presidente José
Alencar, à frente desta histórica cruzada redentora,
que não comporta contingenciamento de dotações,
como soe acontecer em todas as administrações.

O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não faço parte do grupo desta Casa que se
congrega na base de sustentação ao Governo Fede
ral. Mas o espírito público requer de todos os brasilei
ros a torcida para que o Governo cumpra suas pro
messas e melhore a vida do povo. E, nesse sentido,
jamais nos oporemos a aprovar aquilo que for de inte
resse dos cidadãos e trouxer benefícios para a popu
lação brasileira.

Aliás, já teve a Oposição ao Governo a oportuni
dade de demonstrar que esta posição não é apenas
na retórica. É prática, também. Não temos, no Partido
da Frente Liberal, a cultura do "quanto pior, melhor",
que até o final do ano passado conduzia a Oposição
liderada pelo Partido dos Trabalhadores. A liderança
do PFL tem sido muito clara em seus entendimentos
e nas suas atitudes. Queremos, acima de tudo, o bem
do povo brasileiro e ponto final.

Todavia, causa-nos profunda apreensão acon
tecimentos que vêm se avolumando nos últimos dias.
E um deles é a radicalização observada nos movi
mentos sociais, em particular dos sem-terra, cujo lí
der faz ameaças públicas aos fazendeiros. Significa
isso dizer que o MST não vai dormir enquanto não
acabar com eles?!

Antes de tudo, Sr. Presidente, isso significa, en
tendo eu, o descrédito na capacidade do Govemo,

haja visiél o seu passado, de braços dados com o Mo
vimento. Assim, o Governo pode ficar apenas com a
retórica afirmando que vai cumprir a lei etc.

C1:IIISa-nos apreensão que um Movimento, justo
no seu li 'incípio, esteja demonstrando estar disposto
ao conft(lnto, testando a capacidade do Governo de
se equil il>rar entre o passado e o presente, quando
tem a oll rigação de agir com responsabilidade.

O radicalismo oriundo de movimentos que sem
pre apoiaram o partido do Governo espalha o clima
de inse':lllrança, de tensão no campo e nas cidades, o
que só contribui para sobressaltar o cidadão já amar
gurado :;)m o quadro recessivo em que vive o País,
com dificuldades para vencer.

O 'éldicalismo já custou muito ao povo brasileiro.
As refolmas agora pretendidas já poderiam estar
aprova<I, s há alguns anos, e o atual Governo não te
ria tantil) dificuldades para transpor os obstáculos
que imp,dem o Brasil de crescer, gerar empregos e
promOVI)' a tão sonhada qualidade de vida esperada
pela imu lsa maioria do povo brasileiro.

In::itar a desordem, o enfrentamento, a desobe
diência ~l Constituição não são atitudes de líderes
respomi;~veis. São atos criminosos que merecem res
posta inll ~diata, antes que o descrédito total na capa
cidade :h Governo de fazer cumprir a lei se espalhe
mais rap damente do que o desejo que esses pseu
do-líderes demonstram de transformar o Brasil numa
baderml!

Pc,r mais que os membros do Governo alertem e
repitam ': ue não se deve duvidar da autoridade gover
namentd, a dúvida se impõe porque as provocações
não COr1l3çaram agora, não são obra de ontem; elas
já vêm .:;Il registrando nos últimos meses, e estão re
crudesc" ndo exatamente porque falta autoridade ao
Governe:l no nascedouro da provocação.

Vé; r10S ser claros, Sr. Presidente: quem aposta
na desc'l dem, no conflito, no enfrentamento, quem
desresp, ita a autoridade constituída não quer refor
ma nenl Jma, porque, sem a crise, eles perdem a li
derançe:, ficam sem discurso, transformam-se num
rosto a Ir ,ais na multidão.

Dl:!bejo, Sr. Presidente, que o Governo seja ca
paz de U lxergar o que está se desenhando no País e
seja firm ~ o suficiente para defender a legalidade.

O :,R. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB.
Sem reI' isão do orador.) - Sr. Presidente, desejo ex
ternar Bl Ministro Ciro Gomes minha preocupação no
que diz I' ~speito à forma como vem sendo executado
o convh io para abastecimento emergencial de água
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para a população, realizado por meio de carros-pipa,
no Estado da Paraíba.

São 73 Municípios que se encontram em estado
de calamidade pública. O Governo do Estado da Paraí
ba está agindo de forma discriminatória em relação
aos Municípios, porque foi negada a participação de
Prefeitos e de Comissões Municipais que visam a fis
calizar a distribuição de água. Prefeitos de vários Muni
cípios sequer têm conhecimento dos critérios utiliza
dos para a contratação dos carros-pipa, a exemplo de
Aroeira, São José de Caiana, Damião, entre muitos ou
tros. Há ainda aqueles que não tiveram, por medo de
retaliação, coragem para apresentar denúncias.

Sr. Presidente, V.Exa. também é da região do
semi-árido e sabe o que representa a falta d'água
principalmente na zona rural, e as conseqüências da
retomada dessa política arcaica da indústria da seca,
que incentiva a troca de latas d'água por votos e apoio
político.

Nesse sentido, manifesto, de público, a minha
indignação ao Ministro Ciro Gomes.

O SR. ZÉ LIMA (PP-PA Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
paralisação das atividades econômicas no País, com
brutal aumento nos índices de desemprego e continu
ado processo de queda na renda média dos brasilei
ros, baseia-se em algumas causas que poderiam ser
perfeitamente evitadas. Uma delas, conforme tenho
enfatizado em diversas oportunidades nesta tribuna,
é o atual patamar em que se encontram os juros, em
níveis realmente inaceitáveis para a produção e tam
bém nas operações que financiam as vendas do co
mércio.

Mas há outra razão, Sr. Presidente, igualmente
grave, qual seja, a manutenção de valores elevados
nos caixas dos bancos responsáveis pela administra
ção dos Fundos Constitucionais do Norte, do Nordes
te e do Centro-Oeste.

Efetivamente, trata-se de situação absurda, por
que, enquanto não se realizam no Brasil e, especial
mente, nessas regiões mais necessitadas os investi
mentos de infra-estrutura e também os destinados ao
crescimento econômico, recursos permanecem nas
carteiras dos bancos gerando ganhos financeiros a
essas instituições. Ou seja, o dinheiro que deveria fi
nanciar projetos para o desenvolvimento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão servindo ape
nas para aumentar as receitas e os lucros dos ban
cos, Sr. Presidente!

Tenho reiterado nesta tribuna a minha preocu
pação quanto à total falta de obras no Estado do Pará,

como em toda a Amazônia, por absoluta responsabili
dade do Governo Federal, que, além de não liberar as
verbas correspondentes para a realização de projetos
devidamente aprovados e tidos como prioritários para
a Região e as comunidades ali localizadas, ainda per
mite o congelamento dos recursos em favor daquelas
instituições financeiras.

Os recursos, evidentemente, são aplicados pelo
Banco da Amazônia e pelo Banco do Nordeste do
Brasil em títulos públicos, o que atende aos interes
ses do Governo Federal, que atribui prioridade à rola
gem da dívida e, dessa forma, contribui para a ausên
cia de investimentos no País. Aqueles bancos, por
tanto, além da remuneração obtida com a taxa de ad
ministração dos Fundos Constitucionais, ganham ain
da a rentabilidade oferecida pelos títulos federais,
que, nos tempos atuais, alcança percentual elevado
graças exatamente aos juros praticados pelo Banco
Central e pelo mercado.

De acordo com a legislação, Sr. Presidente, 3%
da arrecadação do Tesouro com o Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados são
destinados para os Fundos Constitucionais do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste. Para o Fundo Consti
tucional da Região Norte destina-se 0,6% do total da
queles tributos, mesmo percentual atribuído ao Cen
tro-Oeste, enquanto que para o Nordeste está previs
to 1,8%.

Pois bem. Somente em 2002 o FNO recebeu
parcela correspondente a 565 milhões de reais do Te
souro Nacional, e, considerando o que emprestou no
ano passado e nos 3 primeiros meses de 2003, ainda
permaneciam em caixa do Banco da Amazônia, ao fi
nal de março último, 275 milhões de reais.

No total dos 3 fundos, são cerca de 2,8 bilhões
de reais parados, em proveito tão-somente do Banco
da Amazônia e do Banco do Nordeste.

Por tudo isso, Sr. Presidente, registro a minha in
conformidade com esse procedimento do Governo Fe
deral, porque estão completamente congelados os in
vestimentos no País, o que compromete seriamente a
geração de emprego e renda para os brasileiros, fazendo
aumentar o sofrimento e a miséria de nossa gente.

O Comitê de Política Monetária aprovou a redu
ção dos juros básicos praticados na remuneração dos
títulos públicos em apenas 1,5%. Mas isso não basta,
Sr. Presidente, sobretudo porque o percentual é infe
rior ao necessário para aliviar o elevado custo do di
nheiro e do crédito.

Se não houver a devida liberação de recursos
dos Fundos Constitucionais e das verbas orçamentá-
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rias, o Brasil vai seguir o caminho do retrocesso dian
te do esforço que faz a sociedade para trabalhar, pro
duzir e fazer o País crescer.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da Repú

blica, em ato realizado na cidade de Fortaleza, no iní
cio desta semana, oficializou a reestruturação da
SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste, órgão extinto pelo Governo anterior, em
2001, juntamente com a Superintendência de Desen
volvimento da Amazônia - SUDAM.

A justificativa apresentada à época para o fe
chamento das duas instituições de fomento ao desen
volvimento das Regiões Norte e Nordeste do País era
de que ambas haviam se tornado focos de corrupção
e de descontrole na utilização dos respectivos recur
sos públicos.

Não há dúvidas, Sr. Presidente, quanto à gravi
dade e à extensão das denúncias referentes ao des
vio de verbas para projetos a serem implantados na
que�as regiões. Levantamentos sob análise da Con
troladoria-Geral da União e do Ministério da Integra
ção Nacional indicam que o rombo na SUDENE era
de 1,4 bilhão de reais, enquanto na SUDAM o mon
tante chegava a 1,8 bilhão de reais.

Tudo isso, evidentemente, exigia uma ampla re
formulação dos procedimentos que vinham sendo
adotados por aqueles organismos e, acima de tudo, a
apuração das referidas denúncias bem como a res
ponsabilização pelas irregularidades eventualmente
comprovadas.

Extinguir as duas Superintendências de Desen
volvimento, portanto, em vez de atender às exigências
determinadas pela então situação vigente, acabou por
representar um ônus muito grande para as comunida
des, que estão desde 2001 sem perspectivas de que
novos investimentos sejam realizados sob condições
de incentivo, o que justamente havia justificado a cons
tituição da SUDENE e da SUDAM há várias décadas.

Sr. Presidente, é fundamental que a Controlado
ria-Geral da União e o Ministério Público aprofundem
os trabalhos destinados a apurar as irregularidades
apontadas nos mais diferentes casos de desvio e má
aplicação de recursos, de modo a que sejam aplica
das medidas rigorosas de recuperação desse dinhei
ro de natureza pública, acabando-se com a impunida
de e restabelecendo-se a credibilidade do mecanis
mo de incentivos ao investimento, à produção e ao
desenvolvimento.

Mas também é absolutamente indispensável o
ressurgimento da SUDAM, tal como acaba de aconte-

cer com a SUDENE. Já estamos ingressando no 8°
mês de Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va, e não há por que se adiar mais a reinstalação da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.

O estoque do contencioso deixado pela
SUDAM, no momento de sua extinção, não impede
que ela, renovada e reestruturada, volte a prestar re
levantes serviços ao Norte brasileiro e, de resto, a
toda a Nação, cumprindo os seus objetivos históricos
e legítimos. O inaceitável, Sr. Presidente, é que, em
nome dos descaminhos ocorridos em passado recen
te, continuem as comunidades da Amazônia a pade
cer e a amargar a ausência de instrumentos capazes
de fomentar empreendimentos que promovam a tão
desejada melhoria da qualidade de vida de sua gente.

Renovo, portanto, o meu apelo ao Presidente da
República e ao seu Governo, a fim de que sejam ulti
mados os estudos visando ao breve relançamento da
SUDAM, uma exigência básica para a retomada do
crescimento, a melhoria da infra-estrutura econômi
ca, a geração de empregos, enfim, a renovação de
esperanças por um futuro melhor para a Região Norte
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ATHOS AVELlNO (PPS-MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cum
pre um dos seus compromissos com o povo brasilei
ro, em especial com o povo nordestino e os que vivem
no norte de Minas Gerais, ao recriar a Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

O órgão, todos sabem, foi extinto no Governo
Fernando Henrique, num equívoco dos mais gritantes
da história do País, pois a corrupção e a malversação
do dinheiro público era de responsabilidade de seus
gestores e não de seus abnegados servidores, muito
menos da população dos Municípios beneficiados, que
lutavam por uma instituição forte e comprometida com
o desenvolvimento das regiões abrangidas pelo órgão.

A SUDENE, idealizada pelo economista Celso
Furtado no Governo do ilustre Presidente mineiro
Juscelino Kubitschek, tinha o propósito promover a in
dustrialização e o desenvolvimento da Região Nor
deste, com seus investimentos destinados, prioritari
amente, às áreas de transporte, energia, indústria
têxtil, pesca e artesanato.

Fico feliz, Sr. Presidente, nobres colegas parla
mentares, ao ver novamente em ação esse órgão tão
importante para o Nordeste do Brasil e para o norte
de Minas Gerais. Seremos árduos e intransigentes
defensores do projeto de recriação da SUDENE

-, ... ~..._,"~--,---------,--_." ...~_."--." ..,-,,.....,.-----"'"-"
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quando da sua discussão nesta Casa de leis, pois te
mos consciência de que a sua recriação será a mola
propulsora do desenvolvimento do norte de Minas, re
gião que temos orgulho de representar.

Os números não mentem. Os investimentos ao
longo de 35 anos na Região Nordeste foram nada
mais nada menos do que 7 bilhões de reais, em 228
projetos financiados, o que gerou 57 mil empregos di
retos, graças aos incentivos fiscais, com isenção de
Imposto de Renda por 10 anos. E o que é mais im
pressionante: o retorno desses investimentos aos co
fres públicos representam 4,5 vezes o valor liberado,
sob a forma de impostos como, por exemplo, IPI,
ICMS e ISS.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha ci
dade, Montes Claros, conhece muito bem os dois lados
da moeda. O chamado "Milagre Econômico", proposto
no regime militar, junto com os incentivos da SUDENE,
transformaram a cidade num Eldorado. Empresas de to
dos os portes procuraram instalar-se no Município. Mas
quando veio a crise na economia mundial, que ocasio
nou o fechamento das fábricas que ali estavam instala
das - algumas delas empreendidas por oportunistas de
ocasião -, nossa cidade acabou recebendo o título de
"Cemitério das Indústrias".

Assim, Sr. Presidente, nobres pares, registro os
meus cumprimentos ao nosso companheiro de parti
do, o Ministro Ciro Gomes, pela sua expressiva parti
cipação nesse projeto, permitindo-me fazer minhas
as suas palavras quando de seu pronunciamento na
solenidade de recriação da SUDENE:

'~ SUDENE nasce blindada contra a
corrupção, tornando invulnerável a fraudes
os seus mecanismos de financiamento. A di
visão de responsabilidades é uma necessi
dade e imposição do novo modelo e os ris
cos terão que ser assumidos pelos agentes
operadores".

Com a nova ordem que se propõe à SUDENE,
serão 165 Municípios de Minas Gerais beneficiados,
compreendendo o norte de Minas, o Vale do Jequiti
nhonha e o Vale do Mucuri. Esses Municípios terão in
centivos para implantação de indústrias; crédito com
patível com a situação socioeconêmica da região; in
clusão em programas especiais de desenvolvimento;
inclusão no programa de desenvolvimento do turis
mo; benefícios do Banco do Nordeste; além de incen
tivos fiscais e tributários.

A nova SUDENE renovará nossa esperança de
desenvolvimento, proporcionando geração de empre-

gos, melhoria de qualidade de vida da população e di
minuição das desigualdades sociais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente,
quero me associar a todos os Parlamentares pelas
justas homenagens prestadas ontem à nossa colega
Francisca Trindade, que precocemente nos deixou.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assumiu um
nível alarmante a violência praticada contra mulheres
em Recife. Recentemente, no mês de maio passado,
o Brasil inteiro ficou chocado com o assassinato, até
hoje não esclarecido, de duas adolescentes de 16
anos no distrito de Camela, em Ipojuca, no Grande
Recife.

No último sábado, a dona de casa Érika Barbo
sa de Sousa, 24 anos, grávida de 9 meses, foi morta
com um tiro na cabeça quando se dirigia, a pé, com
uma amiga, à maternidade, no Recife, para dar à luz.
Felizmente, após a morte da mãe, médicos do Institu
to Materno-Infantil (IMIP) conseguiram salvar a crian
ça, batizada pela avó materna de Érica Vitória.

Na madrugada de 21 de julho, uma doméstica
de 20 anos foi morta após ser estuprada juntamente
com sua amiga, que conseguiu escapar por fingir-se
de morta, no bairro de Vila Rica.

Assim, Sr. Presidente, é com muitíssimo pesar
que constatamos que já sobe para 46 o número de
mulheres assassinadas somente no 10 semestre des
te ano.

A situação toma proporções assustadoras para
a população da cidade da área metropolitana de Re
cife, que vê suas mulheres, adolescentes, jovens,
adultas, donas de casa, mulheres grávidas, trabalha
doras, sendo vítimas de seguidos estupros, assassi
natos e outros tipos graves de violência. Todos esta
mos chocados com tamanha violência que assume
contornos ainda mais trágicos porque praticada con
tra mulheres, que deveriam receber o cuidado e a pro
teção toda especial da sociedade.

As famílias de Recife e os demais moradores da
região, Sr. Presidente, estão alarmados, porque não
sabem se suas filhas, esposas oU companheiras vão
voltar para casa depois de saírem para o trabalho, a
escola ou para um simples passeio ou um momento
de lazer nas ruas ou praias dessa cidade, tradicional
mente tão tranqüila e acolhedora.

Quero destacar aqui, Sr. Presidente, o teor do
edital do Jornal do Commercio, edição de domingo
(20 de julho):
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"O clamor de um basta diante do exter
mínio de mulheres em Pernambuco deve ser
visto como o grito desesperado de uma soci
edade. Não temos mais homicídios eventuais
ou criminalidade fortuita. Estamos diante de
um surto de selvageria como nunca se viu
em nossa história em tempos considerados
como de paz. Os crimes contra as mulheres
não são apenas brutais e covardes. Banali
za-se a vida e a morte, agridem-se aos mais
elementares instintos humanitários e ele
va-se a nossa sociedade ao pódio da vergo
nha absoluta. O mais grave desse cenário de
luto e vergonha - que já fez mais de 40 víti
mas mulheres em um semestre - é a impo
tência. Não há como esperar que o aparato
policial do Estado disponha de meios preven
tivos diante da brutalidade que viceja entre
quatro paredes e que pode ser consumada
até com o uso das mãos".

Com muita firmeza e contundência, mas tam
bém com inteligente cautela, o Jornal do Commercio
prossegue, afirmando que é preciso que se busque a
justiça racional e coerente, que envolve o aparato es
tatal, mas, também, que toda a sociedade seja con
clamada a participar para se alcançar a paz tão alme
jada, uma vez que a segurança pública é não só de
competência exclusiva do Estado como também res
ponsabilidade partilhada por todos.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, que,
mesmo diante dessa profunda ferida que se abre na
história de Pernambuco, com a selvageria se abaten
do sobre mulheres de todas as classes sociais, preci
samos reconhecer os avanços que podem ser teste
munhados na Secretaria de Defesa Social. No mo
mento em que a criminalidade alcança índices assus
tadores, Pernambuco tem a mais bem estruturada or
ganização voltada para a defesa da população em
toda sua história.

Chega a ser um triste paradoxo, Sr. Presidente,
essa avaliação que não pode ser simplesmente sub
jetiva ou emocional. A sociedade vive, desgraçada
mente, uma grave epidemia de brutalidade, muito aci
ma da capacidade preventiva de qualquer sistema,
não só em Pernambuco, como em diversas outras re
giões do País, notadamente no Rio de Janeiro e em
São Paulo, enfim em quase todos os grandes centros
urbanos não só do Brasil mas também de outros paí
ses do mundo.

Quero crer, Sr. Presidente, que todas as autori
dades de meu Estado, em todos os níveis, estão em-

penhadls dia e noite não só no esclarecimento des
ses crinl13s bárbaros que nos deixam estarrecidos e
preocupim toda a sociedade, vez que têm como alvo
seu elo mais delicado, as mulheres, mas também e
principal mente na efetivação de urgentes medidas
preventi1las para evitar novas ocorrências, tais como
mais poli:;iamento, melhorias na iluminação pública e
repressií:> mais ágil aos crimes, com o objetivo de ini
bir novo ~ delitos.

A :'i tuação adquire uma configuração tal na atu
ai conju- tura, Sr. Presidente, que não podemos es
quecer que só teremos segurança e paz em nossa
sociedélC1 e quando resolvermos definitivamente o pro
blema ele desemprego, da falta de moradia, de educa
ção e d " lazer para todos os segmentos da popula
ção. Não podemos considerar a criminalidade como
questão meramente policial. É preciso, sem dúvida,
reprimir (I crime com toda firmeza e rigor, sem esque
cer que c' problema só será definitivamente resolvido
com eclljcação, moradia, saúde e justiça. Só assim
consegui remos acabar de vez com a marginalidade.
O probkl na começa com uma abordagem pela socio
logia, a I:siquiatria, a criminologia e a pedagogia, an
tes de SI, r apenas caso de polícia.

Erl o que tinha a dizer.
O !: R. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a p :.Iavra pela ordem.
O :: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. él Jalavra.
O ::·R. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or

dem. S.,rn revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
à tribunil para lamentar a decisão do Governo brasile
iro de e 'ltregar, mais uma vez, a Secretaria Nacional
Antidrol } IS ao Gabinete Militar da Presidência da Re
pública 13 à direção dos generais.

Na verdade, Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadc r3S talvez seja um dos poucos partidos do
Brasil qll 3 acumulou algum tipo de reflexão ou debate
sobre a I,olítica de drogas. A decisão do Governo de
inserir til política no âmbito do Gabinete Militar é tão
séria e jJ 'oblemática como foi, em 1930, a afirmação
de que il questão social era assunto de polícia.

Inr" lizmente, o Presidente da República, que as
sinou erl" Nova Iorque documento progressista sobre
as drol;,ls quando candidato na eleição anterior, cai
hoje nUllla armadilha conservadora. O Partido dos
Trabalha Jores, neste Governo, não só segue a políti
ca do u {-Presidente Fernando Henrique Cardoso
como tél r lbém coloca o Brasil no patamar dos países
mais ah,; sados do mundo em relação à política contra
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as drogas, uma cópia até certo ponto fiel, mas uma
cópia, da política norte-americana.

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

cedo a palavra ao Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. DA. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho fazer comentários a respeito da política de medi
camentos, para a qual se desenha agora uma nova
etapa.

O nosso País é completamente dependente da
química fina, ou seja, importa praticamente todos os
sais básicos para o fabrico de medicamentos. Ao longo
dos últimos 8 anos, todos os laboratórios públicos es
tatais foram destruídos, sucateados, e o objetivo é cla
ro: favorecer as grandes empresas produtoras de me
dicamentos. Essas empresas entram em nosso País
vendendo o remédio às vezes com valor 100% acima
de seu preço quando comercializado no exterior.

Quando tivemos a investigação sobre o preço
de remédios, a chamada CPI dos Medicamentos,
chegou-se a constatar que a diferença de preços de
um mesmo produto feito por laboratório estatal e ou
tro produzido por grande laboratório estrangeiro era
de 300% ou mais.

Ao longo desse processo, nos últimos 8 anos,
houve não só a destruição dos laboratórios, como
também falta de incentivo à pesquisa na área da ciên
cia e da tecnologia. Praticamente, não há mais pes
quisas no Brasil, seja de pequeno ou grande porte, na
área de medicamentos, porque foi destruída a possi
bilidade de qualquer pesquisa em ciência e tecnolo
gia. Também foi destruído o processo de compra de
medicamentos para sua distribuição no SUS. No Go
verno de Fernando Henrique Cardoso houve total
abandono de qualquer política pública institucional
nessa área.

O Governo Lula, juntamente com o Ministro
Humberto Costa, tem puxado esse debate. Está-se
desenhando uma nova política para a área de medi
camentos. Primeiro, tem-se de chegar à conclusão de
que remédio não é mercadoria; é insumo. Sendo as
sim, o seu acesso tem de ser garantido a toda a popu
lação, pois é fundamental na preservação da vida. To
das as pessoas dependem desse insumo.

Segundo, é necessária uma política de investi
mento em ciência e tecnologia, principalmente nas
pesquisas, a fim de produzirmos o próprio sal básico
e descobrirmos outros medicamentos e sais na área
de tratamento.

Feito isso, deve-se ter uma política de produção
estatal de medicamentos. Se é entendido como insu
mo, deve ser produzido pelo Estado. E isso tem de vir
ao encontro de uma política de distribuição de medi
camentos na rede pública de saúde, no Sistema Úni
co de Saúde.

Essa política começou a ser executada agora,
principalmente com tratamento diferente dos medica
mentos, como fez recentemente o Ministro ao criar a
Comissão de Controle de Preços de Medicamentos.
Os preços já deviam estar sendo controlados há mui
to tempo; aliás, nem deveriam ter deixado de sê-lo ao
longo do tempo. Inúmeros países, inclusive os Esta
dos Unidos, controlam o preço dos medicamentos, e
fazem a leitura de medicamentos como insumos e
não como mercadorias. Se são insumos para a saú
de, o preço dos medicamentos produzidos pelas
grandes empresas tem de ser controlado e incentiva
da a pesquisa, a produção e a distribuição em âmbito
estatal.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os Governos Federal e do Estado do Rio de Ja
neiro acabam de tomar duas medidas que eu classifi
co como de fundamental importância para a popula
ção brasileira.

Ontem, o Ministro da Saúde Humberto Costa
anunciou, em Brasília, a determinação do Governo
junto aos fabricantes no sentido de que reduzam em
até 30%, a partir de 1° de setembro, os preços de cer
ca de 560 remédios.

No Rio de Janeiro, a Governadora Rosinha Mat
heus está inaugurando hoje a farmácia popular Vital
Brasil, que vai oferecer medicamentos ao preço de
apenas R$l ,00 para moradores de Niterói com mais
de 60 anos de idade.

Como podemos observar, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, são duas importantes iniciativas
que vão ajudar a aliviar o bolso de muitos e contribuir
para melhorar a qualidade de vida de milhões de paci
entes, principalmente na terceira idade, geralmente
acometidos de doenças crônicas, tais como hiperten
são, cardiopatia, depressão, diabete, glaucoma e os
teoporose. Como todos sabemos, remédios para tra
tamento dessas doenças têm hoje um alto custo.



35684 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

Ao Ministro Humberto Costa, mais uma vez nos
sas congratulações. S.Exa. dá mais uma inequívoca
demonstração de espírito público e sensibilidade hu
mana quando se manifesta diante da Nação brasileira
para dar um basta à insensibilidade da indústria far
macêutica que, lamentavelmente, só se preocupa
com seus lucros exorbitantes.

A idéia do Governo, ao impor regras ao mercado
de medicamentos, têm 2 objetivos claros: o primeiro é
punir a indústria farmacêutica que deixou de cumprir
o acordo firmado no fim do ano passado, que previa
reajustes máximos de até 9,92%. O segundo objetivo
é fazer com que os preços dos remédios voltem a pa
tamares de março deste ano.

Com a medida, que deverá ser divulgada oficial
mente até o final do mês, o Governo vai relacionar a
lista dos medicamentos, incluindo antibióticos e anti
inflamatórios. A partir daí, os remédios só poderão ter
um reajuste anual, provavelmente no mês de março,
mas com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo, o IPCA.

Outra medida interessante ficará por conta da
punição. A multa prevista para os laboratórios que
não cumprirem a determinação do Governo deverá
chegar a R$ 50 mil, podendo da mesma forma ser pu
nidas as empresas que elevarem de forma abusiva os
preços de medicamento sem controle.

Outra boa notícia nos dá conta do estudo que
está sendo feito pela Câmara de Regulação do Mer
cado de Medicamentos - instalada ontem -, para a
criação das farmácias populares, a exemplo do que
está sendo inaugurado hoje, em Niterói, com o objeti
vo baratear o preço do remédio. Façamos votos para
que mais essa medida de cunho social seja efetiva
mente concretizada até o final do ano, conforme pro
mete o Governo Federal.

Interessante também, Sr. Presidente, é a medi
da que promete fortalecer os medicamentos genéri
cos no mercado. A idéia é tornar obrigatória a prescri
ção médica do remédio pelo nome genérico, a exem
plo do que já está acontecendo no Paraguai e na
Argentina. O Ministro Humberto Costa entende que
nem sempre o consumidor consegue decorar o nome
dos genéricos.

Portim, quero parabenizar a Governadora Rosi
nha Matheus, do Estado do Rio de Janeiro, também
pela demonstração de espírito público com que está
empreendendo sua gestão. Mesmo enfrentando séri
os problemas financeiros, S.Exa. se mantém fiel ao
propósito de levar um pouco de conforto a quem está
de certa forma desprotegido.

A farmácia popular Vital Brasil, em Niterói, vai
atender inicialmente a cerca de 4 mil idosos que com
provarem idade e residência naquela cidade. São 40
tipos de medicamentos, já disponíveis, custando ape
nas 10% do valor negociado nas farmácias convenci
onais.

Resta-nos, agora, pedir à Governadora Rosinha
Matheus, a quem depositamos admiração, respeito e
confiança, que leve mais este benefício para os Muni
cípios pobres da Baixada Fluminense e do interior do
Estado, conforme prometeu. Ali, com certeza, cente
nas de milhares de cidadãos também sofrem com o
problema das doenças e da falta de dinheiro para
aquisição do remédio capaz de melhorar sua qualida
de de vida.

Muito obrigado.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de me dirigir ao meus pares e à so
ciedade brasileira para chamar todos a refletir sobre o
que tem sido o Governo Lula nesses seus 7 meses de
duração.

Para não ser acusados de injustos por estarmos
falando dos resultados de um Governo de apenas
210 dias, vamos fazer referência ao que o próprio Go
verno propagava para esse período e o que efetiva
mente está acontecendo.

O Governo disse que a crise econômica "herda
da" já estava debelada e que o País assistiria a partir
deste mês "ao espetáculo do crescimento".

O que efetivamente está acontecendo com nos
sa economia nesse período é o aumento recorde do
desemprego, que já bate na casa dos 13%; os investi
mentos externos no Brasil caíram 63% nos primeiros
6 meses deste ano em relação ao mesmo período do
ano passado. Isso significa que nossa economia dei
xou de ser incrementada em mais de US$6 bilhões de
dólares. No mês passado, o investimento direto es
trangeiro recebido pelo País ficou em apenas US$186
milhões, o menor valor desde abril de 1995.

Isso é o reflexo de um Governo que na realidade
é um "desgoverno"; um Governo que somente conse
guiu manter credibilidade baseado nas políticas e di
retrizes já em curso na administração passada. E,
mesmo assim, não se cansa de repetir o discurso de
que herdou tudo de ruim, mas não mostra o que fez
ou está fazendo de bom.

O que estamos precisando é que o Presidente
Lula desça do palanque, pare de fazer promessas
que não pode cumprir, exija mais trabalho de sua
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equipe e que trace políticas claras para que o setor
privado se sinta seguro em voltar a investir no País.

Como prova dessa desconfiança, podemos citar
o exemplo das multinacionais, que aplicaram
US$1 ,313 bilhão em energia e telecomunicações no
primeiro semestre deste ano, contra US$3,739 bi
lhões em 2002. Segundo os analistas, os estrangeiros
estariam evitando aplicar novos recursos em teleco
municações e energia por causa da falta de clareza
das regras que ditam o funcionamento da área. As
montadoras de automóveis já vislumbram que este
será o pior ano para o setor desde que começaram a
se instalar no País. Algumas já estudam a possibilida
de de abandonar o Brasil.

O resultado dessa falta de administração é o
que o País já está assistindo: desemprego, a diminui
ção da qualidade de vida do nosso povo, o surgimen
to de novos movimentos sociais contrários à atual po
lítica recessiva e a radicalização da atuação dos mo
vimentos já existentes

Mas não devemos ser pessimistas. Devemos
acreditar que talvez tenhamos alguma surpresa boa
nos próximos dias, pois, embora todos os segmentos
da sociedade tenham apelado, com justiça, inclusive
o Vice-Presidente da República, para que os juros ba
ixassem e não tenham sido ouvidos, ao abrirmos o
jornal Folha de S. Paulo de hoje podemos ler uma
manchete dizendo: FMI diz que o Brasiljá pode baixar
os juros. Já que não temos boas notícias do nosso
Governo, vamos continuar aguardando-as por parte
do FMI e do sistema financeiro internacional.

Peço, Sr. Presidente, que meu pronunciamento
seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no momento em que o Relator da Comissão
Especial da Reforma Tributária, Deputado Virgílio Gu
imarães (PT-MG), apresenta a quarta versão de seu
parecer, venho manifestar meu repúdio à exclusão da
proposta de Estados produtores de petróleo e energia
elétrica, no sentido de que o ICMS incida na origem, e
não no destino do consumo, como ocorre atualmente.

O Estado do Rio de Janeiro perde anualmente
cerca de R$ 1 bilhão com a manutenção do art. 155
da Constituição Federal, que criou o ambiente de ex
ceção para petróleo e energia para a cobrança do
ICMS no destino da operação entre Unidades da Fe
deração.

Por entendermos que esse cenário não pode
ser mantido, a bancada fluminense se mobilizou no

sentido de corrigir essa distorção, que fez o Rio patro
cinar, por anos, o desenvolvimento de Unidades da
Federação, que, a rigor, por suas condições naturais,
como São Paulo, não precisavam desse auxílio extra.

Não podemos compreender, entretanto, é como
o Relator Virgílio Guimarães, que se pronunciara an
teriormente favorável à alteração, acabou por ceder e
recuou no texto apresentado ontem. As suas alega
ções foram de que "cochilou", ao propor instrumentos
inconstitucionais para viabilizar a incidência do ICMS
na origem de produção, e de que pretende, em seu
relatório final, sustentar a matéria.

Estamos propondo aos Deputados da bancada
do Estado do Rio de Janeiro que formalizem, em con
junto, um termo de repúdio ao relatório sobre a refor
ma tributária, se este não contemplar a questão da
cobrança do ICMS na origem e não no destino, na
ponta final do consumo.

Renovo meu compromisso de não votar favora
velmente à reforma, se a injustiça com o Estado do
Rio não cessar. Considero que, apesar de necessári
as as alterações no sistema tributário propostas pelo
Governo Federal, ainda estão distantes de resolver
distorções como a elevada penalização da atividade
produtiva, e mesmo do cidadão comum.

Esperamos que realmente seja adotado pelo
Relator Virgílio Guimarães um posicionamento mais
contundente em seu texto, na defesa de pontos consi
derados fundamentais para a reativação da economia
brasileira. Este Parlamentar torce para que S.Exa.
opte, em seu trabalho final, ainda pela incidência do
ICMS na origem da produção.

Como Parlamentar na defesa dos interesses do
Estado do Rio de Janeiro, não posso permitir que es
sas perdas continuem sendo registradas pela popula
ção fluminense, tendo me mobilizado inclusive no
sentido de apresentar uma emenda específica que
visa definir a cobrança do ICMS do petróleo na ori
gem ou, se assim não for, determinar, por parte da
União, mecanismos de compensação para as perdas
financeiras de Estados produtores de petróleo ou gás
natural.

Essa compensação, caso seja aprovada emen
da de minha autoria, pode abrir canal de negociação
entre o Estado do Rio e o Governo Federal, no sentido
de que este apóie a reivindicação fluminense de sedi
ar a nova refinaria brasileira, projetada para proces
sar o óleo de elevada viscosidade da Bacia de Cam
pos, no norte fluminense, responsável por mais de
83% de todo o petróleo nacional.
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Para este Parlamentar, a luta pela Refina do
norte fluminense é comum a todos que pretendem as
sistir o País se desenvolver de forma mais dinâmica.
Compreendemos que o projeto fluminense é melhor
tecnicamente estruturado, conta com o mais confiá
vel nível de parceria estabelecido com empresas da
iniciativa privada, para viabilizar uma obra estimada
em US$ 2 bilhões, e deve abrir 4 mil empregos diretos
e cerca de 10 mil indiretos, com a manutenção do em
preendimento gerando mais 2 mil empregos diretos.

Estamos exigindo justiça, tanto com a questão
do ICMS, quanto com a mobilização pela refinaria, a
um conjunto de Municípios produtores de petróleo
que têm contribuído para o processo de desenvolvi
mento da atividade industrial brasileira, sem que para
tanto seja retribuído com investimentos ou políticas
públicas que possibilitem combater os índices socioe
conômicos baixos que registra.

Sabemos que o Estado do Rio de Janeiro conta
com instrumentos fiscais capazes de promover apor
te de atrativos para que a iniciativa privada invista no
projeto de uma nova refinaria no norte fluminense.
Igualmente reconhecemos no Governo Federal a
compreensão de que tal assunto tem contornos de re
levância macroeconômica e de estratégia nacional.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ÁTILA LINS (PPS-AM. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, dirijo apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
para que prorrogue o prazo de adesão ao novo REFIS,
cujo término está previsto para amanhã, dia 31.

Até ontem, segundo dados do Governo, cerca
de 200 mil pessoas físicas e jurídicas haviam recorri
do ao REFIS. Outras 100 mil poderão ainda ser bene
ficiadas, caso o prazo de adesão venha a ser prorro
gado, segundo o SEBRAE.

A greve das várias categorias dos servidores
públicos federais, principalmente da Receita Federal
e do INSS, impediu que muitas empresas e pessoas
físicas protocolassem seus pedidos de recuperação
fiscal. No Estado do Amazonas, principalmente no in
terior, a grande maioria dos interessados não dispõe
de recursos tecnológicos para fazer o pedido de ade
são através da Internet. As instruções do Govemo,
que norteiam o recebimento das adesões ao novo
REFIS, também chegaram com grande atraso às re
partições da Receita Federal.

Estou certo de que o Presidente Lula será sen
sível ao nosso apelo, e os contribuintes em débito
com a Receita Federal e INSS muito agradecerão por

mais uma chance para acertarem suas situações jun
to ao el':3rio público.

EI'] o que tinha a dizer.
O I: R. PEDRO IRUJO (PFL-BA. Pronuncia o se

guinte dil;curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho hoje à tribuna para externar minha grande
preocup,: ção com o elevado índice de desemprego,
cujas cc rlseqüências são o aniquilamento das famílias
brasileiras, o aumento da violência e a redução do
crescimmto econômico de que o País tanto necessita.

DI;il;de o primeiro momento em que assumi meu
mandat,) parlamentar, no início da década de 90, ve
nho ale r1ando as autoridades governamentais públi
cas sob "11 a imperiosa necessidade de se estabelecer
política~, sólidas de proteção ao emprego.

Corno essas medidas, lamentavelmente, não fo
ram implnmentadas com a seriedade e o realismo exi
gidos, éK longo desses 13 anos, o Brasil, hoje, sen
te-se du r :lmente castigado pela perigosa onda de de
sempre'p que atinge os mais diferentes setores da
nossa economia.

Péln exemplificar, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputad>s, conforme recente pesquisa do IBGE,
13% do:; brasileiros estão sem vaga no mercado de
trabalho. O desemprego, nas 6 maiores regiões me
tropolitél ras brasileiras, disparou em junho/2003 e
chegou él 13% da população economicamente ativa.
Ou seja, § a maior taxa já verificada pelo Instituto Bra
sileiro <I E Geografia e Estatística desde outubro de
2001, q,.nndo se constatou índice de 11,7%. Em nú
meros absolutos, a taxa revela que 2,7 milhões de
pessoa: procuraram e não encontraram emprego nas
áreas r:1otropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvadc r. Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, re
giões e:,~;as que concentram um total de 18,3 milhões
de trab" 11adores. Do início do ano até agora, já foram
extintas ,~43 mil vagas.

A :, ituação se apresenta ainda mais preocupan
te quand) a pesquisa evidencia que o resultado de ju
nho/20ü:' contrariou o que vinha sendo observado
nos últil'll:)s anos, isto é, o início das contratações e o
aument,) da produção industrial em função das ven
das de I il n de ano. Enfim, essa reversão na curva de
ocupaçh> profissional é sinal inquestionável de que
nossa ec onomia está em recessão.

SI ::>residente, não obstante esse quadro difícil,
é indispl: nsável e urgente enfrentarmos o desafio de
gerar e Illprego e produzir renda. Nesse sentido e
comprolrlissado com tal processo, quero, mais uma
vez, chu nar a atenção do Governo Federal para a ne
cessida j e de se concretizar algumas iniciativas tais
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como: realizar a reforma tributária ora em discussão
neste Parlamento; incentivar a construção civil, imple
mentando rapidamente o Programa de Subsídio à
Habitação que tem R$ 350 milhões para serem usa
dos; reduzir a taxa básica de juros (SELlC), desone
rando a dívida das empresas e oxigenando sua capa
cidade de investimento; instalar, sobretudo nas re
giões mais críticas, o Programa Primeiro Emprego, já
que 44% das pessoas na faixa de 15 e 24 anos estão
desempregadas; prorrogar o prazo para adesão ao
REFIS, garantindo a sobrevivência das empresas.

Em síntese, Sr. Presidente, como empresário e
Parlamentar, desejo registrar, nos Anais desta Casa,
meu veemente apelo a todos os nobres pares, bem
como ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, no sentido de que envidemos todos os esforços
possíveis para realizar as reformas em questão e dotar
o País de uma legislação ágil e justa, que assegure e
proporcione condições adequadas para ampliarmos o
índice de emprego e reaquecermos nossa economia,
ações que, sem dúvida, promoverão o aumento da
renda nacional e o tão almejado bem-estar social.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, VARIG e TAM estão a um passo da
união. O momento é preocupante.

Embora os processos de fusão e aquisição de
grandes empresas tenham-se tornado comuns no
atual estágio da economia mundial, é bom lembrar
que não se está falando de uma fusão qualquer. Tra
ta-se de companhias que prestam serviço público em
nome da União. Serviço público absolutamente es
sencial, Sr. Presidente.

Além disso, são as 2 maiores empresas do se
tor. VARIG e TAM, juntas, detêm mais de 65% do mer
cado doméstico. No transporte aéreo internacional,
não têm rivais no País.

São dados que apontam para uma única dire
ção: a drástica redução da concorrência.

Apesar disso, Sras. e Srs. Deputados, não pode
mos simplesmente crucificar a fusão. A situação é
ambígua.

De um lado, a junção das duas companhias tem
cheiro de crime contra a ordem econômica - basta
olhar o art. 4° da Lei nO 8.137, de 1990. Mas, de outro,
pode representar o começo da recuperação das em
presas aéreas nacionais, especialmente do grupo
VARIG, cuja bancarrota seria um desastre para a avi
ação civil brasileira.

Embora o Governo Federal já tenha escolhido o
caminho a seguir nessa encruzilhada, apoiando publi
camente a fusão, não há motivo para o usuário de
avião sentir-se tranqüilo com o futuro do transporte
aéreo no País.

Em primeiro lugar, a junção das duas companhi
as e o prometido aporte de recursos do BNDES são
uma aposta na recuperação do setor, uma boa aposta,
é verdade, mas por enquanto, nada mais do que isso.

Em segundo lugar, há enorme risco de limitar-se
ainda mais o número de cidades atendidas por vôos
regulares. Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, no
ano passado, 180 Municípios eram servidos por li
nhas aéreas. Hoje, não passam de 130.

Em terceiro lugar, nunca é demais lembrar que
estamos vivendo um período de liberdade tarifária na
aviação civil, ou seja, a redução da concorrência é
combustível certo para o aumento de preços.

Em quarto lugar, Sras. e Srs. Deputados, o setor
vive um impasse em relação a seu marco regulatório,
o que torna o cenário ainda mais cinzento. A Agência
Nacional de Aviação Civil não sai do papel e o novo
Código Brasileiro de Aeronáutica sequer foi enviado
ao Congresso.

Em quinto lugar e último lugar, é sempre bom ter
em mente que o negócio da aviação civil depende de
muito capital, especialização e demorado planeja
mento. Não é do dia para a noite que vão surgir novos
concorrentes no mercado, ainda mais em se tratando
de um serviço sujeito à concessão do Estado.

É preciso, portanto, ir devagar com o andor. São
muitos os desafios a serem superados.

O que se espera, no mínimo, é que o usuário do
transporte aéreo não represente mero coadjuvante
nessa estória toda.

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

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tamos trabalhando numa CPI da Câmara dos Deputa
dos no intuito de pôr fim à fraude existente no merca
do de combustíveis de forma geral.

Temos enfrentado, de um lado, a fraude fiscal,
que decorre de ações que contestam o pagamento da
CIDE, em que há excessiva concessão de liminares
sem pressuposto elementar e básico, o depósito em
caução do valor questionado.

De outro lado, há a questão já resolvida pelo
Congresso Nacional com a Emenda n° 33, que esta
belece a unificação de alíquotas do ICMS, eliminando
as viagens virtuais dos combustíveis. No entanto,
esse artigo carece de regulamentação. Infelizmente,
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tanto o Governo passado quanto o atual não tem se
mobilizado para proceder a essa unificação.

Preocupa-me também o relatório do Deputado
Virgílio Guimarães, na medida em que não estabele
ce a manutenção do caráter monofásico dessa co
brança, a fim de evitar a evasão ocorrida nessa área.

Por outro lado, há a brutal adulteração pelo co
mércio irregular de solventes e de naftas, matéri
as-primas, como gasolina misturada ao álcool.

Sr. Presidente, temos uma preocupação funda
mentai: a questão da autonomia dos Poderes, princi
palmente em relação ao Poder Judiciário.

O Poder Legislativo abriu mão da sua imunida
de. Hoje o Congresso Nacional pode ser fiscalizado
pela sociedade através do voto ou do acompanha
mento dos nossos trabalhos pelo TCU, pelo Ministério
Público, enfim, nossa Casa é transparente e aberta. O
Poder Executivo é fiscalizado pelo Poder Legislativo,
pelo Tribunal de Contas da União, pela própria Justi
ça, pelo Ministério Público e pela sociedade. O Poder
Judiciário arvora-se de autonomia e inviolabilidade
que acobertam mazelas inaceitáveis.

Estamos diante de denúncia publicada farta
mente pela imprensa, particularmente pela revista
Veja, resultante de investigação feita por um jornalis
ta. Há a denúncia do provável envolvimento de uma
juíza ou de um grupo de juízes com interesses empre
sariais visando a concessão de liminares sem o pres
suposto básico, que é o depósito em caução do valor
questionado. Quando a liminar é questionada e derru
bada, não há mais como recuperar o recurso a ser
apreendido.

Foi feito o convite a um grupo de juízes que sis
tematicamente tem concedido liminares para vir à
CPI prestar esclarecimentos, e recebemos como res
posta moção de repúdio da Associação dos Juízes
Federais do Estado de São Paulo, que alegou interfe
rência de nossa parte no Poder Judiciário.

Ora, Sr. Presidente, é um absurdo o comporta
mento do Judiciário, que usa a Lei Orgânica da Ma
gistratura para impedir o papel fiscalizador de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito.

É necessário que o Congresso Nacional promo
va mudanças no Poder Judiciário. Não defendo que
possamos interferir na tramitação das ações na Justi
ça. Isso é importante para a democracia. Mas, no
caso de evidência clara de envolvimento de juiz, o
Congresso Nacional, através de um instrumento legí
timo, que é a CPI, pode convocar o juiz para respon
der pelos seus atos ou ajudar a esclarecer a questão.

Não podemos permitir que, por trás de uma auto
nomia, que é importante sob alguns aspectos, queira
se proteger atos irregulares praticados por algum juiz.

Minha expectativa, Sr. Presidente, é que a juíza
acusada naquela matéria procure a CPI exatamente
para limpar seu nome, como seria de se esperar de
qualquer agente público acusado injustamente.

Portanto, fica registrado meu descontentamento
e meu apelo ao Congresso Nacional para que aprove
uma proposta com vistas a estabelecer esse meca
nismo de fiscalização, quebrando essa barreira ao
nosso poder fiscalizador.

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

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para registrar que o setor
terciário da economia brasileira - comércio e serviços
- é o maior responsável pela queda dos investimen
tos estrangeiros diretos no primeiro semestre deste
ano em relação ao mesmo período do ano passado.
De janeiro a junho de 2002, os investimentos soma
ram 9,61 bilhões de dólares e caíram para 3,49 bi
lhões de dólares nos primeiros 6 meses deste ano.

No setor terciário, a queda foi de 6,168 bilhões
de dólares, no primeiro semestre de 2002, para 2,784
bilhões de dólares no mesmo período deste ano. Na
indústria, a queda foi de 3,453 bilhões de dólares para
1,845 bilhões de dólares. No setor primário, de agro
pecuária e extrativismo, houve até uma expansão em
relação ao ano passado, até junho: de 267 milhões de
dólares para 305 milhões de dólares, valores baixos
em relação aos outros setores.

Em junho a participação do setor terciário nos
investimentos estrangeiros diretos foi de 79,1 %, con
tra 19,4% da indústria e 1,5% do setor primário.

A queda dos investimentos em telecomunica
ções e correios explica 44% da queda no setor terciá
rio. Apesar disso, o setor de correios e telecomunica
ções ainda foi o quarto entre os que mais receberam
investimentos, ficando com 460 milhões de dólares
no primeiro semestre deste ano, sendo 100 milhões
de dólares em junho, mês em que o setor foi o terceiro
que mais recebeu investimentos estrangeiros.

Porém, 24% da redução de investimentos es
trangeiros no setor terciário ocorreram por conta da
diminuição de investimentos nos setores de eletrici
dade, gás e água quente. Outros 10% de redução vie
ram do setor financeiro, mais 6% do comércio e 16%
de outros setores.

A nossa economia precisa voltar a crescer o
mais rápido possível. Para isso, é preciso investir na
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indústria brasileira, gerando mais renda e emprego
em todo o País.

O SR. FRANCISCO APPIO (PP-RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, queremos res
saltar o trabalho do SEST/SENAT - Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte -, importante braço da Confederação
Nacional dos Transportes, pelos relevantes serviços
prestados à formação dos caminhoneiros brasileiros,
bem como atendimentos na área social.

Ao Presidente da CNT, Clésio Andrade, e ao seu
representante no meu Estado, Paulo Caleffi, Presiden
te da FETRANSUL, reiteramos solicitação, já formula
da em contatos anteriores, no sentido de serem expan
didos esses serviços na Serra Gaúcha. Hoje está em
pleno funcionamento o CAPIT em Bento Gonçalves, e
em construção o CAPIT em Caxias do Sul.

Há tempos solicitamos estudos de viabilização
para instalação de um PAT - SEST/SENAT, na cidade
de Vacaria/RS. Trata-se de Município referência do
TRC, pelos expressivos números de condutores e
empresas ali sediadas. Dispõe de boa infra-estrutura,
contando com sindicato e associação de motoristas,
devidamente regularizados.

Cabe-nos ressaltar a posição estratégica, pois
localiza-se no corredor do MERCOSUL, pela rodovia
BR-285, ligando-se ao sul com São Borja e, ao norte,
com a BR-166, saída para Santa Catarina. Também
está interligada ao norte com Bom Jesus, por asfalto
já concluído, e, ao sul, por Antônio Prado, Flores da
Cunha e Caxias pela RS-122 e com São Marcos e
Caxias do Sul pela BR-116.

Percebe-se, Sr. Presidente, que investimento na
formação e no atendimento dos motoristas é mais do
que um dever, um empreendimento com retorno as
segurado na melhoria das condições gerais do nosso
transporte rodoviário de cargas.

O Presidente da CNT é o eminente Vice-Gover
nador de Minas Gerais Clésio Andrade. O Sr. Paulo
Caleffi, presente neste plenário, preside a Câmara
Setorial do Transporte Rodoviário de Cargas da Amé
rica Latina, a que estão filiados 19 países. Outros 9 in
gressarão até o final do ano. Essas e outras lideran
ças estarão em Fortaleza de 4 a 10 de agosto, no
Congresso Brasileiro do Transporte Rodoviário de
Cargas, promovido pela ABTC - Associação Brasilei
ra dos Transportadores de Cargas, presidida pelo ex
traordinário Newton Gibson.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, foi com muita alegria e esperança que

nós, nordestinos, assistimos na última segunda-feira,
por iniciativa do Governo Lula, a recriação da Supe
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE.

A SUDENE foi, a despeito da má gestão que viti
mou aquele órgão e da desfiguração que a má políti
ca operou naquela Superintendência, um órgão que
durante décadas levou alento a milhões de nordesti
nos vítimas também da má política praticada no País
por governos sem compromisso social e avessos às
regras da lisura e do trato ético da coisa pública.

Não há como falar da SUDENE sem mencionar
os nomes desenvolvimentistas e visionários do
ex-Presidente Juscelino Kubitschek e do economista
Celso Furtado. Criada em 1959, no Governo de Jus
celino, a SUDENE foi edificada pela visão futurista,
sensível e conhecedora do ilustre brasileiro Celso
Furtado, um homem que planificou e concebeu essa
agência de desenvolvimento para o Nordeste, a partir
de incentivos fiscais, para gerar renda e emprego e
construir uma rede industrial capaz de alavancar a
economia nordestina. Se hoje podemos ver indústrias
na região e o despontar de diversos pólos e projetos
industriais, é inegável o papel que a SUDENE teve
nesse processo.

De fato, em 4 décadas de existência, a SUDENE
fez muito pelo Nordeste. Sua ação está umbilicalmen
te ligada ao desenvolvimento da região, à construção
de seu parque industrial, à consolidação de seus pó
los tecnológicos e de irrigação, à expansão de sua
rede elétrica, a seus diversos projetos de industriali
zação, de capacitação profissional e de geração de
emprego e renda. É preciso reconhecer isso. E se tal
órgão foi minado pelo vírus da corrupção, o que há de
se fazer é imunizá-lo contra tal ataque, e não simples
mente extingui-lo torpemente, como fez o ex-Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, porque isso, me
nos do que significar uma solução razoável, expressa
a confissão de impotência ante a corrupção. Aliás, im
potência que caracterizou antes o próprio esvazia
mento da Superintendência, que foi pouco a pouco
perdendo seu papel e sua força na região, sobretudo
pela inversão de sua sistemática de atuação, que
passou a privilegiar a elite regional em detrimento da
população trabalhadora.

É por isso que nos alegramos tanto com a deci
são do Governo do Presidente Lula de recriar o órgão
e dar a ele outra feição, sobretudo precavendo-o con
tra práticas ilícitas e antiéticas. Além disso, a volta da
SUDENE é compromisso cumprido do Governo Lula,
promessa de campanha que em boa hora o Ministro
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da Integração Regional, Ciro Gomes, põe em anda
mento.

A volta da SUDENE tem para nós significado
múltiplo de conquista. Primeiro, porque a SUDENE
volta a existir no Governo de um Presidente nordesti
no, vindo de família pobre - e não das elites daquela
região, co-responsáveis pela degradação do Nordes
te -, de um homem que não só conhece a realidade
dramática da região e de seu povo, mas que tem com
promisso com a alteração da cruel desigualdade que
tem marcado a vida nordestina desde a formação do
Estado brasileiro. Além disso, é um homem que tem
abraçado a causa das mudanças em nosso País. E se
ainda há fortes resquícios do modelo político vigente
no passado, este Governo, entretanto, vai pouco a
pouco pondo em andamento um conjunto de medidas
que sinaliza a existência de um Governo com um
novo conteúdo político.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a volta da
SUDENE traz também a marca saudável da moderni
dade, da transparência e da democracia, ajustada
que foi a estrutura do órgão para sua atuação nos
tempos atuais. É dessa forma que entendemos os no
vos paradigmas que norteiam a recriação da
SUDENE e que têm sido fartamente divulgados pelo
Governo. Um desses conceitos é o da interiorização
das ações da Superintendência, ou seja, o seu com
promisso com o Nordeste como um todo, com as
grandes cidades e capitais, mas sobretudo com os
pequenos Municípios e povoados que compõem a
grande legião nordestina de desvalidos e necessita
dos de uma política de desenvolvimento.

Outro conceito que traz credibilidade à nova
fase de vida da SUDENE é sua disposição de levar
em conta a vocação natural da região, apostar nos
empreendedores locais e na valorização da diversi
dade cultural da região que, mesmo sem o devido
apoio e crédito, por iniciativa e esforço próprio, deu
vida a inúmeros projetos na região, que vêm surpre
endendo pela novidade, eficácia e tecnologia. A dis
posição da nova SUDENE de investir em atividades
típicas da região, como a ovinocaprinocultura, produ
ção leiteira e a cultura do algodão colorido, é exemplo
dessa nova mentalidade que foge do perverso mode
lo anterior convenientemente obsessionado no com
bate à seca, e que gerou uma mas maiores indústrias
da corrupção no País.

O caráter desconcentrador da nova SUDENE
também chama à atenção como fato alvissareiro, pois
além de levar as ações do órgão para além dos gran
des centros urbanos - notadamente Recife, Salvador
e Fortaleza - a nova estrutura da Superintendência

prevê a IJarticipação mais efetiva dos Municípios, de
represe 11tantes dos trabalhadores e do empresariado
e organizações não-governamentais, ao invés de
manter··::e preso ao velho e excludente binômio Go
vernadc,res-Executivo Federal. Os novos Conselhos
Deliberativo e de Gestão da SUDENE certamente de
mocrati;~arão as discussões e decisões do órgão, pro
jetando ,: ções mais abrangentes e mais eficazes para
o desemolvimento da região.

A u eição do semi-árido como zona prioritária de
atuação '3 também mais uma demonstração de com
promiss,: com um setor secularmente prejudicado pe
las condições geográficas e que precisa conhecer os
benefício: s da modernidade, tendo acesso às novas
tecnolouias e conhecimentos já desenvolvidos, mas
até enWo pouco aplicados e inacessíveis.

Outra importante alteração feita no perfil do ór
gão diz r3speito ao seu caráter eminentemente insti
tucional com funções de planejamento e articulação
e não dE! 9xecução, o que deve retirar do órgão sua er
rônea vc cação para cabide de empregos, uma vez
que ela I:ode ser muito mais enxuta e, como bem res
saltou Co rlobre colega Deputado Roberto Pessoa, pre
sidente oa bancada nordestina, "muito melhor e mais
ágil e blindado contra a corrupção".

Enf m, Sr. Presidente, quero louvar a nova
SUDEI\I E: e o Governo Lula pela iniciativa, alertando
ainda pa -a a imensa responsabilidade que este Go
verno ti:!! n com a recriação do órgão e lembrando o
comprOlllisso que o Presidente Lula assumiu com a
Nação brasileira de debelar as desigualdades interre
gionais. Ouero louvar o Ministro da Integração Regio
nal, Cil':) Gomes, pelo dinamismo com que tratou
essa qll Estão e a eficiência na sua condução.

Te- ho certeza, Sr. Presidente, de que com a
nova SUDENE os Estados nordestinos terão muito
mais COI- dições de lutar pelo desenvolvimento da re
gião e er contrarão no novo órgão uma ferramenta de
ponta p:l 'a o progresso e a justiça social no Nordeste.

Erl o que tinha a dizer.
O I: R. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço

a palavr: pela ordem.
O !: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. c: )alavra.
O ~iR. GUSTAVO FRUET (PMDB-PR. Pela or

dem. S,,:rn revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas f lzer um registro. No momento em que se re
cria a S',IDENE, que tem por fim o desenvolvimento
regiona , a bancada do Sul também está se articulan
do para implantação de uma agência de desenvolvi
mento r:: ra a Região Sul, tendo em vista que, embora
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tenha importantes exemplos para o País, a região
apresenta brutais indicadores de desigualdades soci
ais e econômicas.

A agência não terá apenas caráter financeiro 
já há órgãos de financiamento para a execução de de
terminados projetos - mas também trabalhará no pro
cesso de planejamento, de investimento e de equilí
brio regional.

Destaco aqui os Deputados Mendes Ribeiro Fi
lho, do Rio Grande do Sul, Edison Andrino, de Floria
nópolis, e Luiz Carlos Hauly, do Paraná, como defen
sores também da idéia.

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

cedo a palavra ao nobre Deputado Mussa Demes.
O SR. MUSSA DEMES (PFL-PI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na madrugada de domingo, vitimada por um
aneurisma cerebral, faleceu, em Teresina, a Deputa
da Federal Francisca Trindade. O infausto aconteci
mento pegou de surpresa a população piauiense, es
pecialmente a de sua capital, à qual Trindade dedicou
o melhor de sua curta mas profícua vida pública, inici
ada nas comunidades de base e seguida de 2 manda
tos de Deputada Estadual.

Em 2002, logrou ela alcançar a maior votação já
obtida para a Câmara dos Deputados no Piauí: mais
de 165 mil votos. Credenciava-se, assim, a disputar
um cargo majoritário e já despontava como a favorita
para a Prefeitura de Teresina, quando a mão do desti
no, de forma totalmente inesperada, retirou-a de nos
so convívio.

O Piauí está de luto. Perde de maneira prematu
ra uma de suas maiores vocações políticas das últi
mas décadas. Determinada, talentosa, atuante e mui
to voltada para o lado social, deu aos mandatos que
exerceu dimensão muito acima da média. Fez por me
recer, assim, a consagradora votação recebida em
sua última disputa, e deixa, apesar de muito jovem,
um exemplo a ser seguido pelas novas gerações.

Todos nós, piauienses, estamos ainda perple
xos com o ocorrido e lamentando tamanha perda, que
se tornará maior ainda no decorrer do tempo, quando
a certeza de que não a teremos mais por perto será
ainda mais sentida, especialmente pelos pobres e ex
cluídos, aos quais sempre dispensou o melhor de sua
atuação parlamentar.

O Partido da Frente Liberal, por sua Executiva
Regional, que tenho a honra de presidir no Piauí, as
socia-se, neste momento de dor e saudade, aos nos
sos conterrâneos, ao Partido dos Trabalhadores e,

especialmente, aos familiares de Trindade, pedindo
ao Criador, que tão cedo a levou, que a acolha com
todo o carinho por ela dispensado aos mais carentes
a quem sempre serviu.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, apesar de todo avanço econômico e tecno
lógico, milhões de crianças brasileiras ainda vivem
abandonadas nos grandes centros urbanos. A desa
gregação da família é a principal causa.

O menor abandonado compõe o quadro das in
quietações das autoridades e da sociedade brasileira.
Nossos dados estatísticos situam-se ainda na esfera
da estimativa. Mesmo assim, acredita-se que haja no
País mais de 5 milhões de meninos de rua, percentual
superior à população de vários países do mundo, o
que é uma grande vergonha.

A realidade visual é confirmada por reportagens
de telejornais. Legiões de menores desamparados
continuam a perambular pelos centros das grandes
cidades. São facilmente aliciados por bandidos e, não
raro, flagrados como vítimas de drogas e prostituição,
em cenas costumeiras que tiram o ar verdadeiro de
calamidade. Denúncias mostram que certos lugares
servem de ponto de encontro de distribuição e consu
mo de drogas, e nada é feito pelas autoridades.

Essas cenas de abandono se perpetuam pela
incompetência das políticas de inclusão social. O es
pírito do art. 226 da nossa Constituição incorpora a
idéia essencial quanto à resolução de problemas de
desagregação social ao dar atenção devida à família:
"A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado". Mas sem os subsídios do emprego e de
condições mínimas de sustentação, sem perspectiva
de futuro, a família se dispersa.

O descumprimento do art. 226 estabelece a
cascata do mal, e o art. 227, que reconhece como
"dever da família, da sociedade e do Estado assegu
rar à criança e ao adolescente, com absoluta priorida
de, o direito à vida, à alimentação..." torna-se sem
efeito. Assim, uma parcela enorme de crianças aca
bam sendo vítimas de seus próprios pais, que, por ne
cessidade, os incluem muito cede na força de traba
lho ou as forçam a buscar recurso nas ruas. Isso nos
mostra que o tratamento começa pela família como
um todo.

O Governo deve investir sempre mais na área
de educação, geração de emprego, para que os pais
tenham recursos para manter suas famílias digna-
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mente e adquirir os princípios éticos aprimoradores
do relacionamento.

Conhecemos a realidade das ruas. As crianças
são exploradas por policiais, que são pagos pelos co
fres públicos para proteger o cidadão brasileiro. Há
vários depoimentos de crianças esclarecendo que
elas devem, a cada dia, pagar uma quantia determi
nada a um policial específico. Caso não paguem, não
cumpram o pacto, são espancadas, torturadas, ou até
mortas.

Os pequenos brasileiros que estão na rua são
perseguidos por grupos exterminadores, matadores
profissionais, e o que é pior, matadores que muitas
vezes se confundem com policiais. O extermínio se dá
em várias capitais brasileiras. Os nobres Parlamenta
res já pararam para pensar que o que ocorre neste
momento no Brasil é simplesmente monstruoso?

O leque do infortúnio dessas crianças se esten
de ainda mais. Várias delas, sem alternativas, fazem
da prostituição um meio de sobrevivência. É comum
encontrar meninas prostituídas que ainda brincam de
boneca ou sonham em ganhar uma. Isso demonstra
que apesar da vida árdua que levam, de todas as ne
cessidades e vicissitudes pelas quais passam, não
deixam de ser crianças.

Outro problema relevante que agrava a situação
do menor de rua são as drogas. Todos os menores de
rua se drogam com habitualidade. A cola de sapateiro
é notoriamente a mais usada. A vida sóbria é tão insí
pida que a droga se torna a melhor opção. Na rua,
perdem a fé nos pais, nas pessoas, e criam uma ima
gem estereotipada do Estado, da lei e da ordem. A lei
estabelecida à força é a dos instinto mais primitivos.

Outra situação capaz de desencaminhar da tri
lha de cidadania é a má formação escolar. Nos Brasis
sociais a maior porcentagem é de crianças de lares
pobres e com pouca chance de formação para o nível
da concorrência moderna. Como o mercado de traba
lho torna-se mais exigente com a globalização, o
abismo das oportunidade favorecerá as crianças da
classe média e as das classes altas. Se nada for feito
a curto e médio prazo, o risco do aumento da margi
nalização social, que poderá redundar em marginali
zação criminal, poderá crescer.

Entendemos que semelhante assunto não deve
ficar apenas na oratória. Todos, religiosos, Poderes
da União e demais segmentos sociais, estão convo
cados para esse mutirão. Os meios de comunicação
também devem colaborar com essa luta, que é de to
dos, exibindo filmes e mostrando em detalhes a cala
mitosa situação desses pequenos brasileiros. De uma
forma ou de outra sofreremos os efeitos da segrega-

ção social: ou pela empatia ou sentido os efeitos da
criminal idade como seqüestro, roubo, invasão de pro
priedades privadas etc.

Muito obrigado.
O SR. SANDRO MATOS (PSB-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, está cada vez mais preocupante o problema
do desemprego no País. Recentemente essa situa
ção se pôs a nu no Rio de Janeiro, com a abertura de
inscrição para uma vaga de gari na empresa de lim
peza urbana da cidade. Inscreveram-se 131 mil pes
soas, para receberem, por um trabalho de 44 horas
semanais, a quantia de R$428, 15 mensais, acrescido
de R$1 08,39 de taxa de insalubridade.

Pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, entre esses 131 mil cidadãos desempregados
estão advogados, engenheiros, assistentes sociais,
etc. A grande maioria com o 20 grau e os demais com
o 10 grau, que é solicitado pelo edital. É importante
que esta Casa saiba que esses 131 mil inscritos re
presentam 27% do total de 478 mil desempregados
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo
dados do IBGE de abril deste ano.

O que mais nos preocupa é que, no desespero
do desemprego, esses cidadãos se tornam presas fá
ceis da marginalidade, colocando por terra todos os
esforços e recursos gastos para combater essa crimi
nalidade, pois o crime está diretamente ligado à misé
ria e a fome.

De nossa parte, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estamos dando nossa contribuição, buscan
do meios geradores de empregos para o Rio de Jane
iro. Nesses pouco mais de 6 meses de mandato parla
mentar, conseguimos levar para São João de Meriti a
instalação de uma indústria italiana de cosméticos
que vai gerar 300 empregos diretos. Mas não ficamos
só nisso: estamos levando ainda a instalação de uma
filial da melhor escola da Baixada Fluminense e a im
plantação de um campus universitário, que propicia
rão mais de duas centena de vagas para professores,
serventes, pessoal administrativo, segurança, etc.

A par dessas ações, estamos também desen
volvendo um projeto que revitalizará o Pólo Industrial
de Vilar dos Telles, que nos anos 80 e 90 empregava
mais de 20 mil pessoas e gerava um grande volume
de impostos para o Município de São João de Meriti.
Já contamos com o apoio do Ministério de Ciência e
Tecnologia, da Secretaria de Ciências e Tecnologia,
de 3 universidades, do SEBRAE, da FIRJAN, da
Associação Comercial do Rio de Janeiro e da iniciati
va privada de São João de Meriti.
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Em reunião que realizamos no último dia 28
deste mês, em que compareceram mais de 200 lide
ranças patronais e de empregados de São João de
Meriti, contamos com a participação do Secretário
Nacional de Ciência e Tecnologia para Inclusão Soci
al, do Ministro da Ciência e Tecnologia, do Secretário
de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro,
do gerente regional da FINEP, no Rio de Janeiro, do
assessor especial de Regionalização das Ações de
Ciência e Tecnologia do MCT, de representantes do
SEBRAE, da FIRJAN, da ACRJ, da FAETEC, do
CECIERJ e lideranças empresariais e dos trabalha
dores do Município. Ficou decidida a criação de uma
comissão com representantes dos órgãos citados,
que terão 30 dias para apresentar uma proposta con
creta para a revitalização do pólo industrial e comerci
ai têxtil e de vestuário de São João de Meriti.

A cada um dos órgãos envolvidos no projeto ca
berá criar condições para torná-lo viável; ao Ministé
rio da Ciência e Tecnologia, juntamente com a univer
sidade, buscar soluções técnicas para que se possa
obter maior produtividade e qualidade. Cabendo tam
bém à universidade e ao SENAI/CETIQT a abertura
de cursos de designer, marketing, propaganda, admi
nistração, técnicas de logística de distribuição e ex
portação; à FINEP e demais organismo de fomento e
financiamento, criar as condições de crédito para via
bilizar o projeto.

Sr. Presidente, o pólo industrial têxtil e de confec
ções, em pleno funcionamento, vai gerar para a comu
nidade de São João de Meriti mais de 20 mil empregos
e um substancial reforço ao orçamento municipal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe
ainda assinalar que todo o projeto de revitalização da
quele pólo industrial e comercial terá como filosofia
básica o cooperativismo. Será a partir da criação de
uma cooperativa de industriais e comerciantes locais
que renascerá o grande pólo industrial têxtil e de con
fecções de São João de Meriti.

Finalmente, quero deixar aqui minha certeza de
que em muito pouco tempo estarei novamente nesta
tribuna para informar à Casa que a "planta" vingou e já
está dando os primeiros frutos.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, todo fim de semana, ao voltar de São Paulo, sin
to-me triste, começo a me esmorecer. Quase sempre
às sextas-feiras retorno àquela cidade que me ado
tou, e vice-versa. Mas o quadro miséria existente de
baixo de viadutos, com crianças, mulheres, velhos

passando fome, faz-me apresentar este pronuncia
mento a respeito do Projeto Fome Zero, do Governo
Federal. Seus idealizadores prometeram erradicar a
miserabilidade do País, mas não vejo nada sendo fei
to no sentido de retirar de debaixo dos viadutos de
São Paulo aquelas pessoas que estão passando frio
e fome.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover
no de nosso País foi eleito com uma plataforma política
imbatível: o Projeto Fome Zero. Não existe qualquer
dúvida sobre a intenção do povo brasileiro em se ver li
vre da pior coisa para um ser humano: passar fome.

Mesmo àqueles que são abastados e de tal for
ma ricos, que até seus bisnetos não teriam mais pro
blemas financeiros para a sobrevivência, não querem
e não podem admitir, como seres humanos que tam
bém são, a existência de semelhantes morrendo por
falta de alimentação.

A possibilidade de um novo governo conseguir
minimizar esse problema fez com que a maioria dos
eleitores de nosso País investisse no projeto apresen
tado pelo então candidato, hoje Presidente de nossa
República.

O que se pergunta agora, Sr. Presidente, é em
que estágio está o Fome Zero.

Como certamente essa pergunta não tem res
posta por parte daqueles que prometerem a erradica
ção da pobreza no País, nós mesmos daremos a res
posta: o Fome Zero está no estágio zero! Nada está
sendo feito por aqueles que ainda insistem em estar
vivos, erradicando-se esse mal indescritível que é
passar fome.

Não estou falando agora da miserabilidade das
muitas pessoas desfavorecidas de nossa Nação; es
tou falando daqueles que não têm nem o que comer.

Onde está o programa que prometeu o atual
Presidente da República, com lágrimas nos olhos,
que ofereceria 3 refeições por dia àquelas pessoas
que insistem em sobreviver numa das mais absurdas
formas de existência humana?

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, enquanto a
Prefeita de São Paulo, do mesmo partido político do Sr.
Presidente da República, desfila pela Av. Paulista com
800 mil eleitores fantasiados de alegria, os miseráveis,
que não votam, estão se contorcendo embaixo dos via
dutos das grandes avenidas paulistas, na insistência em
continuar a peregrinação pelo mundo com as migalhas
que lhes são deixadas por alguns bons samaritanos e
por outros não tão bons assim. Vivem não só como es
moleiros; vivem como subumanos deixados à deriva e



Né:IO discordo do Sr. Celso Zilbovicius, quando
diz que ,nilhões de pessoas neste País estão sem
acesso ': igno à atenção em saúde bucal e, por isso,
ainda tu nos quadros epidemiológicos de doenças
bucais j amáticos, principalmente para a população
adulta.

Esc!ueceu-se apenas de citar que a fluoretação
da ágUé:, se é que traz algum benefício, é útil apenas
para péil" e da população - crianças que estão com a
dentiçãn em formação -, em detrimento da maioria
que nãü Ilais necessita.

Sr ?residente, Sras. e Srs. Deputados, uma vez
colocack na água é impossível de controlar a dose de

"...No Chile, com ampla desnutrição e
alta taxa de mortalidade infantil, não foi ne-
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esquecidos pela sorte para que o destino lhes dê a ale- ('essário observar uma geração de pessoas
gria da despedida dessa vida. (/urante toda a vida para determinar se o

São eles, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, liSO artificial do f1úor é ou não perigoso. Foi
velhos, aleijados, mulheres e crianças que não votam I'ossível observar o efeito letal da f1uoreta-
e que não comem. ~ :ão durante o primeiro ano de vida pelo au-

Que Deus tenha pena de nós! I nento da mortalidade infantil devido à toxici-
O SR. CARLOS SOUZA (PL-AM. Pronuncia o dade aguda do flúor. Alguns efeitos nocivos,

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- como malformações congênitas, podem ou
putados, ocupo esta tribuna para reportar-me à carta não causar a morte.
que o cirurgião-dentista Celso Zilbovicius escreveu à Nos Estados Unidos, os efeitos noci-
revista ISrOÉ, edição n° 1.763, criticando o Projeto \'OS da f1uoretação artificial da água potável
de Lei n° 510/2003, de minha autoria, que "dispõe so- pode muito bem fazer a tragédia da talidomi-
bre a fluoretação da água em sistemas de abasteci- cfa parecer pequena - uma tragédia que
mento quando existir estação de tratamento". produziu crianças deformadas como teste-

Sr. Presidente, após a apresentação do referido munhas vivas do efeito do medicamento.
projeto de lei, tenho sido vítima dos mais diversos crí- Entretanto, muitas vítimas da f1uoretação
ticos, inclusive de colega que proferiu discurso neste morrem durante o primeiro ano de vida, ou
plenário. Mas, felizmente, também tenho recebido a mais tarde, em condições em que suas mor-
solidariedade de pessoas de diversas partes do Bra- les são atribuídas a outras causas.
sil, que realmente desejam o aprofundamento das Como a f1uoretação artificial provoca a
discussões a respeito do flúor, considerado um vene- morte de pessoas que, por uma razão ou
no cumulativo mais tóxico que o chumbo e quase tão outra, são mais sensíveis à toxicidade do
tóxico quanto o arsênico. Somente 50% do fluoreto /lúor do que a totalidade da população, a
que ingerimos a cada dia é excretado através dos controvérsia sobre a questão - se o flúor di-
rins; o restante se acumula em nossos ossos, na hipó- I ninui ou não a formação de cáries - é pura-
fise e outros tecidos. mente acadêmica. É criminoso introduzir

Dentre as pessoas contrárias à fluoretação, en- lima medida dita de saúde pública que mata
contra-se o renomado e respeitado Dr. Olympio Fais- certas pessoas, mesmo se ela realmente re-
sol, do Rio de Janeiro, que em todas as tentativas de cfuz o número de cáries em alguns sobrevi-
estabelecer uma discussão mais aprofundada sobre \'entes. Como já foi dito, os estudos mos-
o assunto foi boicotado. Em muitos países, cientistas Iram que a medida apenas retarda a deteri-
éticos foram denegridos, aviltados e até demitidos por oração dos dentes.
publicarem provas dos efeitos adversos da água fluo- É minha conclusão - a que cheguei
retada para a saúde. (:om um alto grau de certeza científica - que

Sr. Presidente, nobres pares, em países consi- i I f1uoretação é inválida na teoria e ineficien-
derados de Primeiro Mundo, como Nova Zelândia, t9 na prática como prevenção de cáries den-
onde a água foi fluoretada durante 40 anos, o índice tirias. Ela é perigosa para a saúde dos con-
de fraturas nos quadris triplicou. Países como Alema- wmidores".
nha, França, Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Dina
fTlarca, Noruega, Suécia, Holanda, Irlanda do Norte,
Austria e República Tcheca, entre outros, ou nunca
utilizaram ou há muito tempo baniram a f1uoretação.

No Chile, o Dr. Albert Schatz, em 1993, apresen
tou depoimento juramentado, comprovando o alto ín
dice de mortalidade infantil naquele País, após a fluo
retação da água potável. Como resultado do seu tra
ba�ho' a f1uoretação foi suspensa.

Transcrevemos abaixo parte do depoimento do
Dr. Schatz:



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35695

flúor que cada indivíduo recebe. Isto é porque algu
mas pessoas (por exemplo: os trabalhadores braçais,
atletas e diabéticos) bebem mais água que outras, e
porque nós recebemos o flúor através da água canali
zada e outros da água armazenada em tanques. Se
gundo a Profa. Marília Afonso Rabelo Buzalaf, do De
partamento de Ciências Biológicas da FOB, '~água

de abastecimento das cidades não mantém um nível
constante de flúor. Por vezes, há excessos e, em ou
tros momentos, há falta do produto", explica a pesqui
sadora.

Os inconstantes níveis de flúor nos reservatóri
os de água, segundo a pesquisadora, são prejudiciais
ao consumidor. "Mesmo quando são considerados
ótimos, contendo em torno de O, 7 a 1ppm (partes por
milhão) de flúor, pode causar a fluorose em até 10 %
da população consumidora da água ".

A Dra. Marília coordena, desde 1998, um moni
toramento de reservatórios em Bauru e em mais 5 ci
dades da região. "Em Bauru há grandes variações
dos níveis de flúor. Num estudo recentemente publi
cado, onde foram analisadas amostras de água cole
tadas de uma Estação de Tratamento de Águas (ETA)
e de mais 19 poços de Bauru, 3 vezes porsemana du
rante 1 mês, observamos grandes flutuações nos ní
veis de flúor, sendo que a maioria das amostras apre
sentavam níveis abaixo dos ideais. No entanto, che
gamos a encontrar concentrações de flúor de até 9
ppm em uma das amostras analisadas."

O mecanismo dos benefícios do flúor é tópico,
pois você não o tem que engolir para proteger os den
tes, mas os riscos são sistêmicos. Assim sendo, sugi
ro ao Governo Federal que invista em uma campanha
maciça - nos moldes da campanha da vacinação 
onde haveria a aplicação de tabletes de f1úor e a ori
entação para a correta escovação.

Para concluir, Sr. Presidente, cito o que um mé
dico corretamente declarou: "Nenhum médico em seu
bom senso prescreveria para uma pessoa que ele
nunca conheceu, cuja história médica ele não conhe
ce, uma substância que pretende criar mudanças cor
porais, com o aviso: tome tanto quanto você quiser,
mas você tomará pelo resto da sua vida porque algu
mas crianças sofrem de cáries dentais. Isto é contrá
rio à noção de bom senso".

Dentro em breve, pretendo realizar nesta Casa
um amplo debate público, onde espero contar com a
participação dos mais diversos segmentos da socieda
de no aprofundamento dessa importante discussão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

o SR. HELENO SILVA (PL-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
abordo hoje um problema por que está passando Ser
gipe.

Precisamos, juntamente com a autoridade mai
or do nosso Estado, o Governador, dar satisfação ao
povo sergipano.

Refiro-me ao fato de que a segurança pública,
de 8 dias para cá, entrou em crise. Imaginem V.Exas.
que o preso de maior periculosidade do Estado fugiu
pela porta da frente da delegacia. A delegada respon
sável acusa o Secretário de Segurança, que, por sua
vez, vinha desenvolvendo ótimo trabalho, diga-se de
passagem, até que se prove o contrário.

A população de Sergipe espera firme posiciona
mento por parte do Governador João Alves Filho.

Uma das principais bandeiras eleitas pelo Gover
nador do Estado de Sergipe foi a da segurança pública.
No entanto, nosso Estado vive uma crise de confiabili
dade nesse setor. Por isso, fazemos este apelo.

É claro que não podemos fazer julgamento pre
cipitado da situação nem das pessoas nela envolvi
das, até porque, com certeza, deve haver investiga
ções. Mas nós, do PL de Sergipe, manifestamos des
ta tribuna o sentimento do povo do nosso Estado, o
qual considera necessário o resgate da credibilidade
da segurança pública.

Sr. Presidente, em Sergipe foi assassinado o
Deputado Joaldo Barbosa, do PL. A Secretaria de Se
gurança trabalhou com muita eficiência para elucidar
o caso e chegou a indicar provas e a apontar os man
dantes e autores do crime. No entanto, até hoje nós,
sergipanos, estamos esperando a prisão do principal
mandante do crime, um suplente de Deputado.

Até aquele momento a segurança pública do
Estado tinha grande credibilidade, mas de 8 dias para
cá perdeu a identidade - embora me pareça contradi
tório, coincidentemente isso ocorreu desde que o Mi
nistro da Justiça esteve em Sergipe para a assinatura
do convênio que possibilita o ingresso do Estado no
Serviço Único de Segurança Pública, que envolve as
Polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal.

Em nome do povo sergipano, apelamos ao Go
vernador, chefe maior do Estado, que há de solucio
nar os graves problemas que enfrentamos. O povo es
pera uma resposta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELlNO FRAGA (PMDB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, volto a esta tribuna para explicar por
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que o Estado do Espírito Santo deve sediar a nova re
finaria de petróleo no Brasil.

O Espírito Santo foi responsável por cerca de
30% das descobertas de petróleo e gás natural no
País este ano. O término do prazo para exploração de
alguns blocos licitados em 1999 pela Agência Nacio
nal de Petróleo (ANP), no próximo dia 6 de agosto, é a
causa apontada para o crescimento das descobertas.

Assim, as reservas de petróleo do Estado che
garam a 2,6 bilhões de barris, a segunda maior do
País, com a predominância de óleo pesado. Grande
parte das descobertas estão situadas no litoral sul do
Estado, em uma área em frente ao Municípios de Pre
sidente Kennedy e Marataízes.

Quando todas as descobertas feitas no mar ca
pixaba começarem a virar produção, tornar-se-á pre
mente a necessidade de uma refinaria. Deve-se ter
presente que a ampla disponibilidade de matéria-pri
ma no Estado não é o único quesito - embora seja o
mais importante - para viabilizar esse empreendi
mento.

À produção petrolífera local soma-se a vanta
gem da localização estratégica. O Espírito Santo en
contra-se no centro geográfico do País, nas proximi
dades dos maiores centros de consumo - São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais -, que juntos, respon
dem por cerca de 62% do Produto Interno Bruto bra
sileiro.

Além do mais, a logística de distribuição de pe
tróleo e produtos derivados encontra no território ca
pixaba a mais completa infra-estrutura de transportes
em operação no Brasil. O diferencial em relação a ou
tros Estados é o conjunto de portos, alimentados por
duas estradas de ferro que movimentam fluxo conso
lidado e ininterrupto de mercadorias entre a hinterlân
dia brasileira e a Grande Vitória. É região de escoa
mento marítimo do Corredor Centro-Leste. Significa,
pois, posição privilegiada para os mercados internaci
onais da costa leste dos Estados Unidos, costa oeste
da África e Ásia.

Em função disso, o conjunto de portos capixa
bas tem propensão natural para oferecer suporte à
exploração de petróleo costeiro na Região Sudeste.

A intensa sinergia entre vetores da cadeia petro
lífera credencia o Espírito Santo a sediar a refinaria
com a predominância do capital estatal da
PETROBRAS. Tecnicamente, o uso do dinheiro públi
co não teria contestação. Mas deve-se admitir que a
indústria do refino é também um sonho acalentado
por quase 10 Estados, embora nenhum deles apre-

sente dotes tão competitivos quanto o Estado do
Espírito Santo.

O refino do petróleo é uma necessidade pre
mente que tem o Brasil e, certamente, representa
oportunidade de negócio que interessa à iniciativa
privada. Então, tem-se aí cenário e circunstância pro
pícia a articulações das lideranças políticas e empre
sariais locais, visando a atrair a refinaria.

Peço a divulgação deste pronunciamento nos
órgãos de comunicação desta Casa.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, 2 assuntos aparentemente díspares
nos levam a um ponto de partida comum. Os funcio
nários inativos do Banco do Brasil recebem a comple
mentação de sua aposentadoria pela Caixa de Previ
dência daquele banco, a PREVI, o maior fundo de
pensão do País. Segundo disposições estatutárias, o
aumento dessas complementações deve ser realiza
do a cada mês de junho, tendo por base o IGP-M, o
mesmo, aliás, que definiu os astronômicos aumentos
das tarifas de telefones e eletricidade.

Sucede que aquele fundo, desrespeitando essa
norma legal, concedeu-lhes apenas 18% de aumen
to, quando o índice ultrapassou os 30%.

Reunindo-se com os aposentados que protesta
vam pela medida, o atual presidente do fundo anunci
ou que "falido não cumpre contrato", afirmando, por
tanto, que a PREVI, na falência, estaria desobrigada
a cumprir obrigações contratuais tais quais o aumen
to dos inativos do Banco do Brasil.

O outro assunto nos vem estampado na revista
ISTOÉ Dinheiro, datada de 23 de julho. Ali, dois outros
dirigentes do fundo afirmam que, no ano 2000, na
venda da Companhia Rio-Grandense de Telecomuni
cações à Telefônica Espanhola, o preço avaliado so
freu aumento de nada mais nada menos que 250 mi
lhões de dólares, o que teria ocorrido por pressões
exercidas a partir do próprio Banco do Brasil e do Sr.
Pimenta da Veiga, então Ministro das Comunicações.

O Ilustre Deputado Nelson Trad já ocupou esta
tribuna para denunciar o ocorrido, valendo-se tam
bém das informações contidas na reportagem referi
da. Aliás, não poucos Parlamentares vieram aqui para
estranhar aquele açodamento com que o Sr. Fernan
do Henrique, na ânsia de fazer caixa a todo custo, re
alizou tais e tantas privatizações.

É idéia do Deputado Nelson Trad a constituição
de uma CPI para deixar claro, de uma vez por todas, o
que de fato ocorreu. Concordamos plenamente com
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S. Exa. E nossa concordância tem, além desta, outra
preocupação, envolvendo, uma vez mais, os fundos
de pensão das estatais. É que o Governo Federal, se
gundo lemos na Folha de SPaulo do último sábado,
pensa em ajudar financeiramente as distribuidoras de
energia elétrica, valendo-se, para tanto, de recursos
dos mesmos fundos de pensão.

Isto é simplesmente inadmissível. Os usuários,
seja de telefones, seja de eletricidade, já enfrentaram,
há bem poucos dias, um brutal aumento nos preços
das tarifas, que, contratualmente, teriam de ser corri
gidos pelo IGP-M. Alguns desses aumentos beiraram
os 40%, e muitos seguem sendo contestados na Jus
tiça. Até porque, vale lembrar, o Governo, não importa
qual seja seu titular, assume compromissos da espé
cie - o índice de correção, é nosso exemplo, provoca
um aumento da inflação dentro do período e lança a
culpa disso tudo nos já minguados bolsos de nossos
cidadãos.

Por essas e outras razões é que o presidente da
PREVI anuncia sua falência, que deve resultar de
operações da espécie, as mesmas que jamais seriam
admissíveis dentro de um mercado que se pretende
livre da intromissão governamental. Porque, quando o
Governo se intromete, é para fazer as besteiras que
está fazendo, como a da privatização das telefônicas
e, agora, a de ajuda financeiras às empresas de ele
tricidade.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. DR. HELENO (PSDB-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a notícia não poderia ser mais alvissareira para a
classe estudantil de nosso Município de Duque de Caxi
as e Baixada Fluminense. O Exmo. Sr. Ministro da Edu
cação, Dr. Cristovam Buarque, acaba de assinar a Por
taria Ministerial n° 1.886, de 15 de julho de 2003, publi
cada no Diário Oficial da União, Seção 1, Edição de 17
de julho de 2003, que reconhece o Curso de Medicina
da Universidade UNIGRANRIO, localizada em Duque
de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro.

Anteriormente, só estava autorizada uma prime
ira turma; agora, porém, além dos cursos na área de
saúde, farmácia e veterinária, a Universidade
UNIGRANRIO se orgulha em criar, oficialmente, o
Curso de Medicina.

Nossos parabéns ao nosso amigo Reitor da uni
versidade, Prof. Arody Cordeiro Herdy, que junto com
pais, professores e alunos da própria entidade de en
sino jamais deixaram de confiar na vontade e possibi
lidade técnica da universidade vir a ser contemplada,
merecidamente, com a homologação para adminis
trar esse importante curso. Seria injusto, contudo,

após terem sido superadas tantas adversidades, que
a UNIGRANRIO não recordasse o exórdio da avalia
ção do Ministério da Educação, verificada em 11 de
dezembro de 2002, assinada pelos ilustres médicos e
professores, Dr. Sigisfredo Luiz Brenelli e Evandro
Guimarães de Souza que, com um justo reconheci
mento aos esforços da instituição, são merecedores
do respeito da reitoria pela avaliação positiva do
MEC.

Essa grande conquista da UNIGRANRIO, que
vem impulsionar a educação em toda a região da Bai
xada e cidades adjacentes, nos faz voltar ao passado,
ao início da marcha vitoriosa da atual universidade.
Naquele tempo, ainda sob a direção do saudoso Prof.
José de Souza Herdy, nos lembramos bem da luta e
coragem daquele mestre na implantação de uma fa
cu�dade em nosso Município. Foi uma trajetória vitori
osa, ao longo da qual foram travadas diversas bata
lhas. Foram criados os cursos na área administrativa
e social. Cursos como o de Administração, Ciências
Contábeis, Superior de Licenciatura para área de
Educação, etc... Porém, a luta de novos cursos, para
lelo ao crescimento da faculdade, com a aquisição de
áreas vizinhas, foi tornando a futura universidade um
marco de progresso para nosso Município.

A criação do Curso de Veterinária, com a im
plantação de uma fazenda na cidade de Bom Jardim,
foi a prova de que o desenvolvimento dentro de um
princípio bem-estruturado é verdadeiro.

Ainda sob a direção do inesquecível mestre
José de Souza Herdy veio o Curso de Odontologia,
reconhecido como um dos mais completos do País.

Com o trágico desaparecimento do Prof. José
de Souza Herdy, vítima de choque de veículos na Av.
Brasil, ainda jovem o Prof. Arody, filho do grande dire
tor, assumiu o comando. Hoje, assistimos com orgu
lho a implantação desse curso, tão desejado e procu
rado pela nossa juventude.

Temos certeza de que o Curso de Medicina se
guirá os mesmos trâmites dos outros cursos; isto é,
bem-estruturado, com adequado projeto pedagógico,
desenvolvido sob condições satisfatórios e por pes
soal altamente qualificado.

Nesta oportunidade, este Parlamentar, que há
56 anos reside em Duque de Caxias e acompanhou
de perto toda a concretização desse sonho, quer pa
rabenizar a UNIGRANRIO por essa grande vitória.

Éa UNIGRANRIO formando profissionais de eli
te que, certamente, irão se destacar dentro do cená
rio nacional.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
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o SR. MENDONÇA PRADO (PFL-SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o Deputado Heleno Silva, que é do Estado de
Sergipe, obviamente pretende cumprir seu papel de
representante dos sergipanos nesta Casa. Após ouvir
seu pronunciamento, cabe-me lembrar que o Gover
no do Estado do Sergipe, em apenas 6 meses de ad
ministração, conseguiu realizar, na área de seguran
ça pública, um trabalho que corresponde às expecta
tivas da população sergipana: reduziu drasticamente
os índices de criminalidade, acabou com os roubos
de gado no sertão e fez diminuir em mais de 90% as
fugas nos presídios. Por tudo isso, seu trabalho vem
tendo grande aceitação.

Um dos maiores problemas nos 8 anos do Gover
no anterior eram as fugas. É óbvio que qualquer admi
nistração enfrenta situações desagradáveis, em especi
al nas áreas mais complexas, como a da segurança pú
blica. O Estado de Sergipe, todavia, tem combatido a
criminalidade com retidão, e a população, ao contrário
do que disse o Deputado Heleno Silva, tem aplaudido
as autoridades sergipanas nessas ações.

Acontecimentos dos últimos dias estão sendo
apurados com seriedade, com o auxílio da Polícia Fede
ral, prova inconteste de que o Governo Estadual está
agindo com responsabilidade, o que revela, sobretudo,
respeito ao povo de Sergipe. Resta-nos, portanto, con
traditar as palavras do Deputado Heleno Silva.

A verdade é que o Governo de Sergipe tem re
cebido aplausos da querida população do Estado, e
isso certamente tem incomodado alguns integrantes
da Oposição.

A SRA. MANINHA (PT-DF. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
a esta tribuna para falar de problema do Distrito Fede
ral que muito nos preocupa.

Há duas semanas estive em Planaltina, cidade
distante cerca de 35 quilômetros do Plano Piloto e
cuja população beira os 80 mil habitantes. Lá, fui a um
bairro mais afastado e muito pobre. Conversando com
a população e vendo uma página do jornal Correio
Braziliense do mesmo dia, pude perceber como anda
a segurança no Distrito Federal- o jornal havia publi
cado matéria segundo a qual esta Unidade da Fede
ração, infelizmente, ocupa hoje o terceiro lugar em vi
olência no País.

Exatamente naquele dia, 7 jovens foram assas
sinados em Planaltina. Os pais e as mães daquelas
vítimas, embora transtornados, sem entender bem o
que se passava, comentavam que a violência em Pla-

naltina H: ;tá insuportável e que o tráfico de drogas na
cidade~lesce a cada dia.

E:: limos nós numa cidade cuja população, de
mais dE] .~ milhões de habitantes, tem salário e quali
dade dE: 'lida bem superiores aos do restante do País.
Vivemo~; na Capital da República, que, teoricamente,
deveria Im prioridade no que diz respeito à segurança
- afinal de contas, aqui estão instalados os Poderes
da Repu Jlica. Além disso, o Distrito Federal tem re
cursos 1'illanceiros que nem de longe se comparam ao
que tên' 3.S Capitais dos Estados. Por que, então, en
frentamos tantos problemas?

A lésposta é simples: precisamos definir, no Distri
to Federél, situação relativa ao último processo eleitoral,
o qual a;nda não foi concluído, pois permanece indefini
do impoltante problema. Queremos que o Tribunal Su
perior EI€'~oral decida se nós, do PT, vamos voltar a go
vernar I:;:;ta cidade e a implementar nossas políticas
para recLperar a auto-estima do povo brasiliense.

Ml.I'to obrigada, Sr. Presidente.

O ~.R. IVAN VALENTE (PT-SP. Sem revisão do
orador.) _. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje
queremo:, comentar da tribuna a violenta reação dos me
ios de cnnunicação de massa às ações de movimentos
sociais o )mo o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Telr 3. e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
Estamos assistindo desde o começo do ano ao mon~o

ramento clue as emissoras de televisão, particularmente
a TV GloJo, têm feito do nosso Governo.

É irteressante que, no momento em que o Pre
sidente da República simbolicamente coloca o boné
do MST, haja histeria coletiva na mídia para que
S.Exa. lI,io se posicione, não tenha lado, como se o
programa e a história do Partido dos Trabalhadores
não mo~; rassem que seus militantes, dirigentes e in
tegrantt:!~; que exercem cargo eletivo sempre freqüen
taram, é:ll1oiaram e estabeleceram solidariedade para
com o ~11()vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Ter
ra, a ref:;rma agrária e o Movimento dos Trabalhado
res Sem Teto.

A~: ~randes áreas urbanas só servem à especu
lação, él ~ sim como a terra do latifúndio improdutivo.
Milhare:; de pessoas à procura de teto ocupam um
lote pam negociar sua compra, e uma empresa do
porte d,:'. Volkswagen, que tem um terreno inútil há 4
anos pa-i vender, não apresenta à Justiça na petição
de deslll ~jo prova de que tem realmente sua posse.
No enta,' to, todos têm receio de discutir com o movi
mento ~: [dai suas necessidades. Quais são as gran
des exi';jl)ncias do País? Emprego, moradia, reforma
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agrária, distribuição de renda, educação e saúde pú
blica de qualidade. Para isso tem de haver a presença
do Estado.

A sociedade brasileira precisa entender que não
é à toa que milhões de sem-terra entram numa barra
ca de lona para passar meses, anos, suportando frio
e calor, na chuva, no sofrimento, encarando forças de
repressão para obter um pedaço de terra e que milha
res de sem-teto enfrentam condições absolutamente
inviáveis de higiene, com crianças, para obter um teto.
As pessoas lutam por algo, reivindicam que o Estado
exerça papel decisivo. Para isso, afirmamos desta tri
buna ao Governo que ele não deve se intimidar com
as pressões dos detentores da grande propriedade e
dos especuladores urbanos.

É preciso, neste instante de grande desempre
go, sensibilidade social e não só pedido de ordem, or
dem. Que ordem? Queremos a ordem do povo feliz,
com distribuição de terra, geração de emprego, de
senvolvimento econômico, educação de qualidade,
saúde, reforma agrária. O Congresso Nacional tam
bém deve compreender que o momento é de sensibi
lidade para com o movimento social. Não adianta a
elite e a mídia brasileira, manipuladas pelo mercado
financeiro, pressionarem o tempo todo por saídas que
só ajudam a pagar os juros da dívida externa, sangrar
do País recursos que não dão resposta aos seus
grandes problemas.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último sábado, dia 26, começou a operar
o maior empreendimento privado da história de Santa
Catarina, a unidade industrial Vega do Sul, instalada
em São Francisco do Sul.

Construída com o que há de mais avançado em
tecnologia para o segmento e dentro dos fiéis ditames
da legislação ambiental brasileira, a Vega do Sul já de
início vai processar 100 mil toneladas de aço benefici
ado em 2003, e para os próximos 2 anos a meta é
atingir 800 mil toneladas anuais de aço decapado, la
minados e galvanizados.

A planta empresarial contém 100 mil metros
quadrados, edificada em terreno de aproximadamen
te 2,2 milhões de metros quadrados. Localizada no
Km 11 da BR-280, a 30 quilômetros da BR-1 01 e jun
to ao Porto de São Francisco do Sul, a Vega vai em
pregar diretamente no seu condomínio cerca de 550
trabalhadores.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, há 25
meses a Vega do Sul formalizou sua intenção de ins
talar uma unidade fabril no Município de São Francis-

co do Sul, em Santa Catarina, e desde então estabe
leceu um marco de relacionamento transparente e
aberto com a comunidade, instituindo um Conselho
Consultivo, formado por entidades locais e regionais
e que se constitui numa verdadeira ponte de contato
com a sociedade, não só para debater assuntos am
bientais, mas também para esclarecer todas as even
tuais dúvidas sobre o projeto.

A Vega do Sul entende, também, que é respon
sabilidade das empresas colaborar com investimentos
na área social e para tanto já destinou recursos na or
dem de 3,5 milhões de reais dos quais 500 mil reais já
foram aplicados. Os investimentos no social serão apli
cados prioritariamente em escolas profissionalizantes,
saúde e na restauração e complementação do acervo
do Museu do Mar, em São Francisco do Sul.

Com mercado promissor e compromisso de res
ponsabilidade social plenamente identificado e defini
do, a Vega do Sul, gerando já de início 550 empregos
diretos em seu condomínio industrial, traz grande
alento a nós catarinenses e também ao Brasil, por
quanto fornecerá seus produtos diretamente às in
dústrias automobilísticas, garantindo atendimento às
principais montadoras da América Latina, como Re
nault, Fiat, Volkswagen, Ford, Peugeot, Citrõen, Hon
da e GM, que já são clientes do grupo Arcelor, ao qual
pertence a Vega do Sul. Convém destacar ainda, Sr.
Presidente, Sras e Srs. Deputados, que cerca de 50%
da produção da Vega do Sul serão destinados à ex
portação.

Sr. Presidente, faço este registro para enaltecer
a sábia decisão do grupo Arcelor, que detém 68,85%
de participação na Vega do Sul, em investir em Santa
Catarina. Ao mesmo tempo em que parabenizo o gru
po Arcelor, formulo votos de pleno êxito e de grandes
realizações ao novo empreendimento.

Muito obrigado.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho hoje a esta tribuna para unir os 2 papéis que
desempenho, com orgulho, nesta Câmara Federal.

Falarei, neste momento, como representante do
povo do Estado do Amazonas e, principalmente,
como cristão e evangélico.

O representante do povo amazonense tem dúvi
das, ainda não suficientemente esclarecidas pelo Go
verno Federal, com relação à reforma previdenciária
que, agora, começa a tramitar nesta Casa.

O evangélico, por sua vez, ampliou suas dúvi
das quando foi procurado por seus irmãos, represen-
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tados na União dos Ministros Evangélicos no Estado
de Sergipe - UMSE.

Trouxeram-me, aqueles irmãos, um manifesto 
ele foi inclusive entregue a outros Parlamentares
evangélicos no Congresso Nacional - no qual expri
mem sua profunda preocupação quanto a pontos es
pecíficos da reforma proposta.

Em seu texto, Sr. Presidente, a União dos Minis
tros Evangélicos do Estado de Sergipe considera a
reforma da previdência "regressiva e conservadora",
capaz de ser "causadora de grandes males aos servi
dores ativos, porque põe fim à aposentadoria integral,
e prejuízos irreparáveis aos aposentados e pensio
nistas", em especial, às viúvas e aos órfãos.

A UMSE demostra-se preocupada com o que
considera um confisco de parte dos proventos desti
nados aos inativos, pessoas que já contribuíram por
toda uma vida com o sistema previdenciário e que,
agora, no fim da vida, deverão voltar a contribuir.

Outro ponto abordado, Sr. Presidente, diz respe
ito à proposta que prevê o fim da paridade entre ativos
e aposentados. Aquela agremiação demonstra, aí,
que está profundamente preocupada com essa deter
minação.

Encerrando o manifesto, a União dos Ministros
Evangélicos no Estado de Sergipe cita uma passa
gem bíblica, em Izaías 10, 1 e 2 que diz: "Ai dos que
decretam leis injustas, dos que escrevem leis de
opressão, para negarem justiça aos pobres, para ar
rebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de
despojarem as viúvas e roubarem dos órfãos".

Enxergo nessa manifestação, Sr. Presidente,
mais do que um engajamento religioso. Afinal, a pró
pria Igreja católica também faz duras críticas à refor
ma proposta.

Percebo, aí, um posicionamento contrário vindo
de importante setor de nossa sociedade, ainda per
plexa diante da premência e, por que não dizer, vee
mência da proposta, levada a toque de caixa pelo Go
verno.

Cabe ao Governo atual, sabidamente bem-inten
cionado e disposto a alterar estruturas arcaicas e vicia
das em todos os setores da vida nacional, levar um
pouco mais de luz ao tema da previdência, debaten
do-o de forma democrática e plural com a sociedade.

Somente através de amplo esclarecimento, será
possível ao povo brasileiro compreender e aceitar
uma reforma dessa natureza. Apenas por meio da
plena conscientização, será possível ao povo com
preender o motivo de sacrificar-se para financiar um
sistema que acumula dívidas imensas, as quais, res-

gatadas mesmo em parte, seriam capazes de diminu
ir o esforço dos honestos.

Ao conclamar os Deputados evangélicos a refle
tirem antes de fazer uso de seu voto, a UMSE lembra
que "os homens de Deus, ao longo de sua história,
não se curvaram diante de Reis, Imperadores e Pode
rosos".

Uma reflexão valiosa, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quando vemos a reedição de práti
cas que considerávamos, até então, extintas da vida
pública nacional.

O PTB, meu partido, está de parabéns por le
vantar essa bandeira de excluir, da reforma da Previ
dência, os pensionistas que já têm direito adquirido, o
que, por justiça, tem de ser mantido.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Cooperativa de Crédito de Arique
mes - CREDIARI, em 9 de maio passado, fez em sua
sede própria uma reunião inusitada para uma agência
de crédito. Reuniu 14 entidades que trabalham nas
áreas sociais da cidade para distribuição entre elas
de parcelas do lucro da cooperativa.

Cada instituição recebeu a importância de
R$1.964,86. Para mim, foi um momento de incompa
rável satisfação, por observar uma instituição modes
ta de crédito cooperativo demonstrando claramente o
interesse no apoio às ações sociais; o papel social da
empresa, tão falado e pouco realizado.

As entidades beneficiadas foram: APAE, Esqua
drão da Vida, Lar Fraterno da 3a Idade, Associação
Cristã de Abrigo e Evangelização da Criança e Ado
lescente - BEHEL, Missão Kadosh, lojas maçônicas,
Lions Clubs, Grupo de Atendimento à Vida, Sei
cho-No-Iê, Entidade e Obras Sociais Casa da Criança
Francisco de Assis, Casa do Oleiro.

O meu discurso, Sr. Presidente, tem como obje
tivo prestar minhas homenagens a todos os coopera
dos da CREDIARI, na pessoa do seu presidente,
José Márcio Londe Raposo, pelo exemplo edificante
que demonstra que, juntos, Governo e empresários
darão a devida sustentabilidade ao desenvolvimento
do Brasil. Somente com este sentimento de coopera
ção e de solidariedade venceremos as amargas bar
reiras da exclusão social e da pobreza.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. De
putados, a imprensa vem noticiando com freqüência o
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recrudescimento da luta no campo, agora com novos
ingredientes. As últimas informações dão conta da
contratação por parte de fazendeiros de uma empre
sa internacional, destinada a garantir a segurança
das propriedades rurais.

Os jornais trazem declarações de líderes do Mo
vimento Sem Terra, como João Pedro Stédile, que
pregam o uso de armas pelos trabalhadores rurais. É
preocupante o nível em que se vem dando este deba
te, com cada um dos lados sinalizando que não está
muito preocupado com o derramamento de sangue.

O Governo não pode ficar assistindo ao bonde
passar. É preciso agir com rigor, dentro dos limites da
legalidade. Não podemos permitir que surja um esta
do paralelo, clandestino, que coloque em risco a po
pulação brasileira, especialmente aquela que reside
em áreas de conflitos agrários.

Não é segredo para ninguém que temos uma
estrutura agrária arcaica. Aliás, uma reforma agrária
bem feita pode significar um grande salto de qualida
de no desenvolvimento de um País. Agora, não se
pode permitir que, em nome do discurso pela con
quista da terra, grupos desrespeitem a lei e instalem o
caos no País. As guerrilhas começam sempre da fra
gi�idade do Estado. É preciso dizer que o Movimento
Sem Terra tem uma grande parcela de culpa pela vio
lência que se instalou no campo, mas a sociedade
brasileira também não pode aprovar a contratação de
milícias armadas por parte dos fazendeiros, na maio
ria pessoas despreparadas para lidar com crises soci
ais, como os conflitos de terra.

Vejo uma omissão inexplicável por parte do Go
verno. Dias atrás, o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va apareceu diante das câmeras de televisão usando
um boné do Movimento Sem Terra. Foi, sem dúvida
alguma, um grande equívoco do Presidente da Repú
blica. Imaginem os senhores como reagiriam os
sem-terra se o Presidente aparecesse com um boné
da UDR na cabeça.

É por isso, Sr. Presidente, que venho a esta tri
buna cobrar bom senso de todas as partes envolvi
das: Governo, trabalhadores sem terra e fazendeiros.
O Brasil, que bem ou mal vem trilhando o caminho da
plena democracia, não pode conviver com movimen
tos que pregam a luta armada. Isso cheira mal.

Concluo conclamando as partes à abertura de
um diálogo maduro, produtivo, onde estejam em pri
meiro plano os interesses do País.

Agradeço a atenção a mim dispensada pelos
nobres pares desta Casa.

o SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no momento em que os índices de desem
prego no País batem recordes e os programas de trei
namento para os que procuram o primeiro emprego
começam a ser discutidos, é louvável voltar nossos
olhos para algumas iniciativas que visam à melhoria
de tão penosa situação.

A qualificação profissional não é suficiente para
reverter a difícil realidade. Jovens recém-formados,
oriundos de boas e renomadas escolas não conse
guem se colocar no mercado, engrossando a fileira
daqueles sem preparo profissional e sem opção. Na
verdade, as pessoas que estão desempregadas de
pendem do crescimento econômico para conseguir
ocupação, o que, ao lado de maior capacitação e mui
ta procura, permitirão, ao longo de meses de espera,
encontrar o tão sonhado ponto de apoio para a sobre
vivência.

Por isso, queremos desta tribuna apresentar
nossos cumprimentos ao Exército brasileiro, que aca
ba de instituir o programa Soldado Cidadão, cuja
meta é atender 11 mil jovens carentes em quartéis do
Exército, este ano, e 100 mil, em 2004, com a partici
pação da Marinha e da Aeronáutica.

Em parceria com o Ministério do Trabalho,
SENAI e SENAC, projeto piloto vai entrar em execu
ção em 6 Estados, quando os recrutas poderão fre
qüentar cursos de torneiro mecânico, construção civil,
informática e outros durante o período do serviço mili
tar. A idéia, segundo o Comandante do Exército, é
oferecer opções de fácil absorção no mercado de tra
balho, buscando atender à demanda de cada região.

A vocação do jovem será respeitada, e o objeti
vo é dar formação profissional ao jovem para abrir-lhe
oportunidade de trabalho ao deixar o quartel. Mesmo
os que forem dispensados da Forças Armadas e as
sim o desejarem terão oportunidade de freqüentar os
cursos gratuitos e bem estruturados. Cidadania acima
de tudo é o que preconiza o novo programa.

De outro lado, com o mesmo objetivo, encontra
mos o excelente trabalho desempenhado por entida
des particulares que se empenham na ajuda ao de
sempregado em sua conquista pelo primeiro empre
go. Diminuir a informalidade e inserir esses trabalha
dores na sociedade é o objetivo mais alto desses pro
gramas. Em Belém, encontramos o já conhecido Pro
grama Renascer que, há 6 anos, profissionaliza pes
soas que nunca trabalharam ou estão há muito tempo
desempregadas. O Renascer já atendeu a mais de
300 pessoas em seus cursos profissionalizantes de
garçom, atendentes ao público, cabeleireiro e cama-
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reiro. Para escolha do curso são considerados os inte
resses do desempregado e a necessidade da comu
nidade, o que leva a alto percentual de aceitação no
mercado de trabalho. Quarenta por cento dos que fre
qüentam os cursos conseguem emprego imediata
mente após a saída dos mesmos. Além disso, o Re
nascer faz o acompanhamento da situação dos aten
didos, oferecendo complementação com aulas sobre
cuidados básicos de saúde, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, drogas, câncer, preser
vação do meio ambiente, visando a que o novo em
pregado seja totalmente inserido na sociedade e pos
sa ser um profissional completo.

Trabalhando em parceria com empresas como o
BASA e colaboradores diversos, o Renascer merece
nossa admiração e aplauso. Praza a Deus continue
nessa meta de apontar o caminho aos desempregados.

Sr. Presidente, solicito que este meu pronuncia
mento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa e no programa Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS (PT-SC. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu pronunciamento versa sobre Estado, reformas e
contratos.

No meio de tantas reformas como a da Previ
dência, a tributária, a política e outras que se avizi
nham, a sociedade tem questionado a oportunidade e
a real necessidade delas. As dificuldades que afloram
na tramitação dessas propostas de reforma também
têm levado setores mais à esquerda do partido a
questionar a insistência do Governo em inverter a pa
uta de discussão, colocando essas questões como
prioridade no debate nacional, sem antes definir a
função do Estado que queremos.

No nosso entendimento, as eleições de 2002 fo
ram plebiscitarias. Naquela ocasião os eleitores rejei
taram o projeto neoliberal dos anos 90, que privatizou
o espaço público, na trilha do Estado mínimo. Certa
mente, quem votou em Lula esperava ver implantado
no nosso País outro modelo de Estado que não este.
Mas essa discussão não precedeu o debate de forma
a definir o modelo de Estado. Estamos agora nos de
parando com uma situação em que somos obrigados
a tomar decisões sobre as reformas sem que essa
questão tenha sido resolvida. Portanto, acreditamos
que só a partir dessa definição é que se poderia ter in
troduzido o debate das reformas. Grande parte dos
conflitos existentes na discussão em curso no âmbito
do Governo atribuímos a esse equívoco.

Nu :lesenho desse novo Estado, todas as suas
obrigaçó ~s e responsabilidades estariam definidas,
desde él ~ demandas sociais às grandes obras de in
fra-estrl.lt ura. Aliás, um bom exemplo que contribui
para a (;", ~fesa da necessidade da reforma do Estado
para tOI n3-10 mais permeável à participação e ao con
trole dou cidadãos é observar o que se passou com o
setor elll rico brasileiro.

Sullmetido a um processo de privatização in
conseqil'mte, no início da década de 90, motivado
pela imp,antação de um modelo privado baseado em
contrat(i~" firmados com reajustes tarifários que privi
legiavalT os investidores em detrimento dos consumi
dores, (I setor elétrico deixou a sociedade refém de
reajustE:~, abusivos, sem qualquer instrumento de de
fesa dOh direitos dos cidadãos por parte do Estado.

Al; chamadas agências reguladoras, criadas
para da- suporte a um modelo que preconizava a en
trada dü ::apital privado como instrumento que ampli
aria a ol:erta de energia e, como conseqüência, redu
ziria o custo da energia aos consumidores, mostra
ram-se !la prática avalizadoras de contratos que per
mitem m :ljustes de tarifas de serviços públicos inacei
táveis na nossa realidade econômica e social.

Aü contrário do que previram, os investimentos
esperac'e.s não foram feitos e o setor padece ainda
dos reflr,;;:os da implementação de um modelo privado
irrespor ~ável e inconseqüente.

A ameaça que paira no ar não é mais a dos re
servatóli)s vazios, mas um obscuro estado pré-fali
mentar (os grandes grupos privados que atuam no
setor. É I mperiosa a necessidade de se apurar com ri
gor esta nesperada e surpreendente situação.

A~; I Jsinas foram vendidas por valores muito aba
ixo do c L'e valiam. Boa parte dos recursos utilizados
nos leilót~s foram financiados pelo BNDES. Os custos
operacio lais foram reduzidos ao máximo, com de
missão j e milhares de trabalhadores.

o:; contratos lesivos aos interesses nacionais
permitira1'l o reajuste das tarifas baseadas em índi
ces vinc:" lados às variações do dólar (IGP-M), a ponto
de acurn jlarem nos últimos 8 anos (1995/2002) cor
reção d,~ 254%, para uma inflação, no mesmo perío
do, de ~i('% (IPCA).

Ní:1 área da telefonia, os reajustes foram ainda
maiore~;, 509%. A situação chegou a tal ponto que o
próprio 1'.linistro da área, Miro Teixeira, mesmo saben
do que:, ) contratos prevêem tais reajustes, alega tra
tar-se dj abuso contra os consumidores. A Justiça foi
acionacl: e tem manifestado contrariedade ao cum-
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primento de cláusulas desconectadas da nossa reali
dade social.

Felizmente, começam a surgir essas liminares.
A indexação de preços criada no Governo anterior,
através de contratos que tinham como objetivo sinali
zar aos grandes grupos internacionais a existência de
negócios altamente lucrativos, tende a acabar.

O novo modelo de setor elétrico apresentado re
centemente pelo Governo Lula, ainda em discussão,
não chega a ser uma verdadeira "contra-reforma", a
ponto de afastar os investimentos privados, deixando
o setor elétrico dependente exclusivamente de recur
sos estatais. Busca, sim, retornar a capacidade do
Estado de diagnosticar e planejar. A volta do planeja
mento determinativo e centralizado é vital para este
importante segmento da nossa economia. Com isso
até mesmo os críticos do Governo reconhecem que
estaríamos retomando a condição que tínhamos no
passado, de assegurar o melhor aproveitamento do
nosso imenso potencial energético.

Ao retirar a lógica perversa do mercado reinante
no setor elétrico, voltam a ter espaço e vez na nossa
matriz energética projetos de fontes alternativas.
Esses recursos alternativos, para serem viabilizados,
só através de uma política de governo voltada para o
aproveitamento das novas tecnologias.

Embora estejamos falando apenas de um setor,
já se pode perceber a necessidade de se definir a fun
ção do Estado. Para investir dentro deste novo mode
lo, as regras e as motivações dos investidores serão
outras, que não aquelas estabelecidas pelas leis do
mercado.

As empresas estatais passarão a ter novamente
a função que tiveram. As chamadas "energias ve
lhas", bem mais baratas do que as outras, por já esta
rem suas usinas amortizadas, deixariam de ser fontes
de lucros absurdos e passariam a contribuir para um
"mix tarifário", proporcionando ao consumidor preço
de energia mais compatível com a nossa realidade
social.

O Estado deixaria de ser o corretor de ativos pú
blicos que foi e muito menos seria o espectador omis
so do resultado das privatizações que fez, para se
transformar no indutor de políticas para o setor. Nesta
nova função, o Estado, com soberania, teria que rever
decretos e renegociar contratos. Suspender de imedi
ato a cobrança do chamado seguro-apagão, criado
de forma arbitrária pelo Governo passado, reconheci
do por todos como um tributo travestido de seguro.
Nesse tema, criou-me perplexidade e certa contrarie
dade saber que o nosso Governo anuncia a perma
nência do seguro-apagão até 2010.

Os contratos em vigor, que estão impondo aos
consumidores reajustes abusivos nas tarifas, preci
sam ser vistos do ponto de vista do interesse público,
de natureza social, econômica, administrativa, finan
ceira e cambial, com a urgência que o tema exige.

A Argentina, país que abriu as portas às privati
zações durante o governo Carlos Menem, vendendo
tudo que tinha, acaba de anunciar o compromisso de
renegociar os seus contratos. O recém-empossado
Presidente da Argentina, Néstor Kirchner, determi
nou, por meio de decreto presidencial, sejam revistos
os 61 contratos lá firmados, justamente para não per
mitir que a sociedade fique refém de cláusulas contra
tuais lesivas aos seus interesses, impondo reajustes
muito acima daqueles que tem condições econômi
cas e sociais de absorver.

Lá como aqui é preciso corrigir o passado para
pensar em construir o futuro. A posição do governo
Néstor Kirchner é sensata e demonstra um compro
misso em primeiro lugar com o país, ou seja, se a ma
nutenção dos contratos contribui para agravar ainda
mais a situação social do povo argentino esses con
tratos precisam ser revisados. E foi o que os argenti
nos fizeram, criaram a Unidade de Renegociação e
Análise de Contratos de Serviços Públicos.

Essa comissão tem por objetivo levar a cabo o
processo de renegociação dos contratos de obras e
serviços públicos, efetuando a correspondente análi
se da situação e grau de cumprimento alcançado pe
los respectivos contratos, concessões e licenças,
adequação transitória dos preços das tarifas e elabo
rar um projeto de marco regulatório geral para os ser
viços públicos.

Durante a fase aguda da crise na Argentina, o
Parlamento aprovou uma lei que instituiu a declara
ção de emergência pública em matéria social, econô
mica, administrativa, financeira e cambial. Esta lei de
legou ao Executivo a faculdade para tomar medidas
orientadas ao combate às dificuldades que afetavam
aquele país.

A lei declarou sem efeito, nos contratos celebra
dos pela Administração Pública sob normas de direito
público, as cláusulas de ajuste em dólar ou em outras
divisas estrangeiras e as cláusulas com indexação
baseadas em índices de preços de outros países e
qualquer mecanismo com indexação. Dispôs também
sobre os preços e as tarifas resultantes de outras
cláusulas estabelecidas na relação do câmbio 1 peso
para 1 dólar. O art. 9° dessa mesma lei autorizou o Po
der Executivo a renegociar os contratos de obras e
serviços públicos.
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No caso dos contratos que têm por objeto a
prestação de serviços públicos, a lei determina que
devem ser levados em consideração critérios que
amenizem o impacto das tarifas na economia e na
distribuição das concessões; a qualidade dos servi
ços e os planos de investimentos quando estiverem
previstos nos contratos; os interesses dos usuários e
a acessibilidade aos serviços; a segurança do siste
ma e a rentabilidade das empresas.

No art. 10, a referida lei estabelece que em ne
nhum caso essas disposições autorizam as empre
sas que têm contrato e são prestadoras de serviços
públicos a suspender ou alterar o cumprimento de
suas obrigações.

O decreto que regulamenta a lei estabelece que
a Unidade de Renegociação e Análise de Contratos
de Serviços Públicos deve observar se todas as em
presas privatizadas estão cumprindo, adequadamen
te, os compromissos de provimento dos serviços pú
b�icos de direito da população.

Portanto, consideramos que a Argentina encon
trou uma importante solução para os problemas de
correntes das privatizações, ocorridas ao longo da
década de 90, nos países periféricos. Há de se consi
derar o agravamento da crise econômica e social des
ses países, que atingiu níveis insuportáveis, principal
mente para as populações mais humildes. Se entre as
partes contratadas uma delas está em prejuízo cres
cente, em razão de mudanças nas condições de cum
primento dos compromissos, é justo que os contratos
sejam rediscutidos e repactuados. Essas são regras
naturais da convivência democrática.

Precisamos ter um pouco mais de atenção em
relação a fatos do passado e à necessidade de essas
questões serem revistas, para que não venhamos a
reproduzir no futuro os mesmos erros.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste meu pronunciamento nos órgãos de comunica
ção da Casa

Muito obrigado.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, no Distrito Federal
está acontecendo um abuso que precisa tornar-se
público. Um Deputado Distrital está preso há mais de
15 dias.

Não vou entrar no mérito da questão; não quero
saber se ele está ou não envolvido com grilagem de
terras. Não é o que estou discutindo. Estou, sim, cha
mando a atenção das autoridades e da Câmara Dis
trital para que não se omitam mais e assumam uma
atitude. Leio aqui o § 2° do art. 53 da Constituição Fe-

deral, que foi modificado por emenda desta Casa, em
2001: "Desde a expedição do diploma, os membros
do Congresso Nacional não poderão ser presos, sal
vo em flagrante de crime inafiançável':

O que está acontecendo em Brasília? Repito:
um Deputado acusado de chefiar uma gangue de gri
lagem de terras - e isso tem de ser apurado - está
preso há mais de 15 dias! E pasmem, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados: com base em um mandado
de prisão preventiva! Prisão preventiva para um Par
lamentar! Nunca vi tamanha excrescência jurídica!

A Câmara Legislativa negou-se a relaxar a pri
são do Deputado dizendo que tem poderes para rela
xar a prisão provisória, ou seja, a prisão decorrente
do flagrante. Mas não é isso que está em discussão. O
Deputado está preso em caráter preventivo! Isso não
pode estar acontecendo em nosso País! Mas está lá o
Deputado, preso.

Ora, se existem dúvidas, que cassem o seu
mandato, mas não se pode abrir um precedente tão
perigoso como esse. Amanhã esta Casa é que estará
sendo ameaçada. Fiz uma denúncia e fui ameaçado
de processo pelo Presidente Lula; o processo não
veio, mas daqui a pouco pode chegar aqui um manda
do de prisão preventiva do Deputado Fraga porque
ele não está de acordo com o Governo Lula, e o que
vamos fazer? Se um mandado de prisão preventiva
está acima do art. 53 da Constituição Federal, como
vamos ficar?

Então, Sr. Presidente, o alerta que faço é nesse
sentido. Não vou entrar no mérito da questão. Não vou
discutir a culpa do Deputado José Edmar. Estou aqui
exigindo que a Câmara Legislativa pare de se omitir,
pare de ser covarde. Se for preciso, que enfrente o Po
der Judiciário, mas não aja dessa maneira, omitin
do-se, deixando que um Parlamentar seja preso, e
não por prática de crime inafiançável. Nesse caso ele
até poderia ser preso, e a prisão teria de ser relaxada,
para que a Casa se pronunciasse. Mas ele não pode
ser preso com base num mandado de prisão preventi
va.

Era o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presiden
te, e solicito seja inserido nos Anais e divulgado nos
meios de comunicação da Casa.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no último dia 28 participei, em Forta
leza, juntamente com o Deputado Federal Marcelino
Fraga, da cerimônia de recriação da Superintendên
cia do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
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Uma frase de seu idealizador, o economista Cel
so Furtado, pode resumir bem a importância desse
órgão: "A SUDENE é uma grande conquista política
do Nordeste. Sua importâncía cresce em face dos
problemas criados pela globalízação econômica que
ameaça a soberania nacional".

O objetivo da reestruturação da SUDENE ultra
passa o de obter recursos e distribuí-los aos Municípi
os carentes. Seu desafio é social, o de superar o de
semprego, a pobreza e a concentração de renda na
quelas regiões de sua atuação.

Esse novo plano de desenvolvimento oferece
perspectivas para uma economia dinâmica e competi
tiva, aumentando a capacidade dos Municípios de
atrair e reter investimentos significativos, implantando
projetos e disponibilizando recursos. E assim tem sido.

O norte do Espírito Santo, incluído na área de
abrangência da SUDENE, saiu da estagnação devido
aos diversos programas ali implantados, de incenti
vos fiscais e financeiros.

Sr. Presidente, a diretriz mais importante dessa
nova SUDENE é a predominância dos pequenos em
preendimentos regionais, com a participação das pe
quenas e até das microempresas, porque, na verda
de, priorizar as regiões desfavorecidas do País não
deverá jamais ser causa de desintegração estadual,
mas apenas de correção das distorções sociais acu
mu�adas ao longo dos anos.

Louvo aqui a remodelação e a modernização
dos diversos órgãos federais, o que vai propiciar nos
sa soberania econômica e ajudar a construir um Bra
sil melhor e mais justo socialmente, colaborando na
distribuição, de forma eqüitativa e racional, dos resul
tados positivos do crescimento.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB-RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero inicialmente falar de algo que me trouxe muita
satisfação. A Lei n° 3.426, de 21 de junho de 2000
projeto de minha autoria, quando Deputado Estadual
-, que proíbe a cobrança de cheque-caução nas in
ternações clínicas em hospitais públicos e privados
do Estado do Rio de Janeiro, beneficiou 15 milhões
de fluminenses; agora, a ANS baixou uma resolução
para vedar a exigência de cheque-caução em todo o
território nacional, com o que se contempla a saúde
de 170 milhões de brasileiros e brasileiras.

A imprensa tem divulgado essa matéria, e quero
registrar que sou o autor original dessa proposta, que
é de 1999, e o Estado do Rio de Janeiro é o único a ter
uma lei dessa natureza.

Também quero registrar que no dia 3 de agosto,
no Pontal de Atafona, na praia de São João da Barra,
no norte fluminense, acontecerá o AB'ARCO, evento
que representa um verdadeiro abraço no Rio Paraíba
do Sul, no Pontal de Atafona, que vem sendo agredi
do por falta de investimentos. Esse rio foi assassinado
recentemente pelo despejo de mais de 1 bilhão e 300
milhões de litros de produtos químicos, e até agora
nada foi feito pelo Governo Federal.

Sou autor também de uma lei estadual denomi
nada SOS Paraíba do Sul, regulamentada recente
mente pela Governadora Rosinha Garotinho, trazendo
a esperança de revitalização daquele rio importante.

Quero registrar ainda que o SOS Atafona, uma
entidade não-governamental presidida pelo engenhe
iro Sérgio Romero, realizará o AB'ARCO no domingo
com o apoio de toda a sociedade fluminense, uma vez
que 300 metros da praia do Atafona desapareceram
em virtude do assoreamento do Paraíba do Sul e da
falta de investimentos na área do meio ambiente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Praia
de Atafona situa-se à margem direita da foz do Rio
Paraíba do Sul e é muito freqüentada no verão e nas
férias escolares. Além de suas famosas qualidades
medicinais, abriga diversos manguezais, berçário de
peixes e crustáceos. Sua história remonta aos idos de
1595, quando o Padre José de Anchieta assistiu ali ao
primeiro embate com os índios goytacazes. Posterior
mente, em 1622, o pescador Lourenço do Espírito
Santo, vindo de Cabo Frio com algumas famílias,
construiu o primeiro povoado onde hoje fica a Igreja
da Penha.

Até alguns anos atrás, Atafona foi grande produ
tora de peixes. Hoje vem experimentando um decrésci
mo na produção do pescado, cuja colônia de pesca, a
Z2, congrega mais de mil pescadores. Projetos de
aqüicultura, com a distribuição de alevinos, vem sendo
desenvolvidos, na tentativa de minimizar o problema.

O balneário é um rico produtor de areias mona
zíticas de teor radioativo leve, ideal para a cura de de
terminadas doenças nervosas, como a polinevrite. Já
em 1925, uma comissão de cientistas norte-america
nos lá esteve, e produziu um relatório confirmando as
suas virtudes terapêuticas.

O Pontal de Atafona encontra-se em um proces
so intensamente erosivo, iniciado há cerca de 40
anos. Até hoje o mar já destruiu 6 ruas, cerca de 500
casas, o farol da Marinha, o prédio da Colônia de Pes
ca Z2, bares e restaurantes, a Capela de Nossa Se
nhora dos Navegantes, manguezais e um posto de
gasolina. Para entendermos esse processo, é neces
sário primeiro identificarmos a patogênese do feoo-
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meno, para depois implantarmos uma solução ade
quada.

Os fenômenos naturais dificilmente se devem
apenas a um único aspecto; há sempre um somatório
de fatores. No caso do Pontal de Atafona, há 2 fatores
de capital importância, tendo em vista que o mar não
é produtor de seixos e de areia, e sim um consumidor:

- impedimento da realização da sedimentação
em seu lugar natural e espontaneamente, ou seja, na
foz, com o contato direto entre o mar e o rio;

- diminuição da vazão e, conseqüentemente,
queda do volume total de sedimentação.

No Governo de Eurico Gaspar Dutra, na segun
da metade da década de 40, Atafona deveria transfor
mar-se numa base naval; para isso, foi iniciado um
projeto para reimplantar as atividades portuárias na
cidade de São João da Barra, atividades essas inter
rompidas com o advento do sistema ferroviário no fi
nal do século passado. A paralisação das obras ocor
reu no início da década de 50. A filosofia de projeto
para a implantação do sonhado sistema portuário foi
concebida de forma clássica, ou seja, com a realiza
ção de um espigão principal, indo do Pontal até às
proximidades de São João da Barra, com cerca de 4
quilômetros de extensão, formando um canal central
que propiciaria calado suficiente para a atracação de
embarcações de maior porte. Transversalmente a
esse espigão, uma série de espigões secundários for
maria um sistema reticulado.

Como se explica que, em uma mesma época, já
há 4 décadas atrás, na foz de um curso d'água estives
se desenvolvendo-se um arrojado sistema portuário
marítimo-fluvial e no seu curso médio 60% da vazão
do rio estivessem sendo criminosamente sangrados?

É de conhecimento público que na época todas
as cidades a jusante da Elevatória de Santa Cecília ti
veram que adequar as tomadas d'água para as esta
ções de tratamento. Com a criação do novo Rio Guan
du, antigo Rio Guandu-Mirim, que tem a sua foz na
bacia de Sepetiba e a nascente no Rio Paraíba do
Sul, houve um gravíssimo aceleramento hidráulico,
implicando um rápido assoreamento. Consta que o
serviço rotineiro de dragagem do porto, localizado na
Baía de Sepetiba, é 5 vezes maior que em outros por
tos semelhantes.

Esses dados vêm evidenciar a fortíssima contri
buição do assoreamento proporcionado pelo artificial
Rio Guandu. No nosso entender, não se optou por cri
térios racionais, na altura dos estudos básicos, para a
implantação desse projeto, beneficiando-se apenas a
cidade do Rio de Janeiro, obra orquestrada crimino-

samento pelo Governo Federal, ocasionando os pre
juízos 8.!) ora verificados na foz desse rio. Na época, o
Distrito :: ederal estava localizado na cidade do Rio de
Janeiro, ::stado da Guanabara, conhecida internacio
nalmeni E' pela constante falta d'água. Hoje, afirma-se
que a Bn'a de Sepetiba está fadada, em poucos anos,
a se transformar em imensos bancos de areia.

COI no é de conhecimento público, o sistema Gu
andu fOlllece água tratada para praticamente 80% da
populaç&o da baixada fluminense até a cidade do Rio
de Jand"O. Na época da implantação do projeto, o
conSUIlK de água era da ordem de 25 metros cúbicos
por segu 1do, e hoje está próximo dos 50 metros cúbi
cos por 5egundo. O sangramento dos 160 metros cú
bicos pü( segundo desde o início da implantação, a
nosso \1 H, teve o objetivo único de aproveitar esse
manane ial, devido à altura da queda, de cerca de 350
metros, para a transformação da energia hidráulica
em eletr Icidade. Como vimos, dos 160 metros cúbicos
por segu "'Ido, apenas 25 metros cúbicos por segundo
são utilizados para o abastecimento d'água da região
metropolitana já mencionada; concluímos, portanto,
que o ~;i3ngramento dos 160 metros cúbicos por se
gundo SE deve unicamente ao aproveitamento hidráu
lico por I: arte da Light canadense.

PEi<) exposto, sem sombra de dúvidas, afirma
mos quo se houvesse, por parte de quem implantou
tal sistenla, preocupação com os danos causados às
demais cidades e ao meio ambiente, esse projeto de
veria te' sido implantado de forma gradativa, e não
abruptamente como o foi. Essa intervenção no curso
médio d,:, Rio Paraíba do Sul, em meados da década
de 50, tl::\'e como resultado, numa observação irônica,
a forma,;: lO do maior delta do planeta, pois o Paraíba
tem hojn um braço na Baía de Sepetiba e o restante
do seu curso d'água na foz natural em Atafona.

Daqui para a frente, poderíamos afirmar, a cida
de do F:io de Janeiro encontra-se situada geografica
mente 1'(. delta do Rio Paraíba do Sul.

Cc,j "'Icidentemente, em uma mesma época, há
cerca de 40 anos, houve 2 acontecimentos que julga
mos tel'l: m sido decisivos para a erosão provocada
pelo mH ao longo do litoral: a construção dos espi
gões, de que se originou grande parte do material
erodido: a bacia hidrográfica, não na foz propriamen
te dita, E sim poucos quilômetros antes dela, e a dimi
nuição dI ástica da descarga com a construção do sis
tema Li::1!1t1Guandu, absorvendo cerca de 160 metros
cúbicos Ilor segundo, 60% da vazão do Paraíba, no
Municíp l) de Barra do Piraí, Rio de Janeiro.

O) 'ocesso histórico de formação das cidades na
área do ',ale do Paraíba mostrou que a partir do Sécu-
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lo XX os Municípios diversificaram a forma de produ
ção, o que para uns trouxe crescimento, para outros
estagnação. O Rio Paraíba do Sul mostra-se, dessa
forma, fator importante no crescimento das cidades e
fonte de riqueza e sobrevivência da região. Não é à toa
que a Rodovia Presidente Dutra circunda esse rio, uma
vez que para as indústrias é importante localizarem-se
próximas às rodovias e aos rios para o escoamento de
produtos, e também para que possam movimentar as
máquinas usadas no preparo da matéria-prima e na
limpeza dos produtos e manufaturados.

No entanto, o próprio processo de industrializa
ção trouxe grandes problemas, e não só para as áreas
florestais ribeirinhas. As cidades que não cresceram
não tiveram condições econômicas de construir uma
estrutura adequada para tratamento de esgoto e água.
As cidades industriais, por sua vez, cresceram tanto
que perderam o controle dessas estruturas; não con
seguiram canalizar esse sistema hidráulico nem pude
ram construir estações bastantes para comportar a
quantidade de pessoas que ali aportam todo ano, a
chamada população flutuante. As medidas tomadas
não foram suficientes para o tamanho do problema.

Qualquer programa de crescimento da região
tem de levar em conta a despoluição, a preservação
do Paraíba, assim como a recuperação das áreas flo
restais e das coberturas vegetais das suas encostas.
As cidades pequenas ao longo das margens desse
rio necessitam de programas de incentivo para que
possam crescer e construir seus sistemas de sanea
mento básico, sem destruir suas tradições culturais,
e, assim, manter os jovens no seu Município de ori
gem, uma vez que hoje eles se deslocam para os
grandes centros, onde há maiores possibilidades de
emprego. Ao mesmo tempo, as cidades industriais
necessitam reavaliar seu processo de crescimento,
investindo maiores recursos em obras de saneamen
to básico e de educação e cultura, de forma a valori
zar o cidadão e a melhorar sua vida. Todo o cresci
mento da região, portanto, necessita de um trabalho
conjunto, um planejamento que leve em conta não só
o crescimento industrial, mas também o equilíbrio so
cial, em busca da melhora de vida para o homem e da
preservação da natureza. Ao mesmo tempo, deve-se
levar em conta o potencial turístico da região, desde
que não se faça um turismo destruidor, e sim ecológi
co, estruturado e de caráter cultural.

Com essa extensa linha de raciocínio, não te
mos dúvida nenhuma em afirmar: a transgressão do
Pontal de Atafona na foz do Rio Paraíba do Sul, no
Oceano Atlântico, teve como causas principais a bar
ragem ocasionada pela construção de espigões,

como já explicitado, bem como o gravíssimo sangra
mento realizado, sem nenhum critério técnico na Ele
vatória de Santa Cecília, no Município de Barra de Pi
raí. Toda a poluição jogada no Rio Paraíba do Sul,
desde o seu curso médio, como os esgotos in natura,
resíduos industriais, agrotóxicos e dejetos de todos
os tipos, vão parar no delta do rio, especialmente na
Praia de Atafona, destruindo a fauna e a flora. As aves
aquáticas há muito abandonaram o Paraíba, e o esto
que de peixes vem diminuindo sistematicamente.

O acidente ocorrido na fábrica Cataguazes de
Papel e Celulose derramou nos Rios Pomba e Paraí
ba do Sul 1,2 bilhão de litros de rejeitos tóxicos, afe
tando, dessa maneira, 8 Municípios a jusante desses
rios. A Praia de Atafona, bem como a cidade de São
João da Barra e Campos dos Goytacazes, reduto tra
dicional da atividade pesqueira, foram os mais afeta
dos, acarretando com isso, não só a paralisação da
comercialização do pescado do rio e do mar, como
também a eliminação da única fonte de sobrevivência
de centenas de famílias das colônias de pescadores.

A mancha tóxica com os rejeitos químicos que
vazaram em Minas deixou um rastro de destruição na
foz do Rio Paraíba do Sul. Além de peixes de diferen
tes espécies e tamanhos, cobras, crustáceos, cava
los, lontras, bois e bezerros foram encontrados mor
tos nas margens do rio. Depois de percorrer 7 Municí
pios fluminenses e destruir a fauna do Rio Pomba, a
mancha negra chegou à Praia de Atafona, em São
João da Barra, onde o Paraíba deságua.

Os 32 quilômetros das 5 praias de São João da
Barra, Município vizinho de Campos, foram interdita
dos. A espuma densa alcançou na época uma distân
cia de cerca de 20 quilômetros do continente. Córre
gos e manguezais da região, até então não atingidos,
receberam os rejeitos químicos.

Após esse acidente, um fenômeno vem ocorren
do na região: várias espécies de peixes, antes desa
parecidas, estão sendo encontradas pelos pescado
res em suas eventuais incursões à atividade, hoje
proibida.

As principais medidas a serem tomadas para
solucionar os problemas ambientais da região flumi
nense, que englobam os Municípios banhados pelo
Rio Paraíba do Sul, são:

- ampliar as redes de coleta e despejo de esgo
tos municipais, destinando-os a sistemas de trata
mentos adequados, antes do lançamento aos cursos
d'água;

- evitar lixões em áreas próximas aos cursos
d'água, várzeas, zonas de recargas e zonas favoráve-
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is à perfuração de poços, destinando os resíduos a
sistemas legalmente aprovados e em boas condições
de operação e manutenção;

- obter uma fiscalização ambiental mais eficien
te dos despejos líquidos industriais (metais pesados),
dos despejos domésticos, dos portos de areia, des
matamentos etc. A sociedade deve ser informada dos
problemas ambientais e buscar formas de participa
ção na solução dos problemas apresentados;

- oficializar, protocolar e acompanhar os proce
dimentos dos órgãos fiscalizadores. Pode-se, de
acordo com a gravidade do caso, oficializar ao Minis
tério Público, para uma ação judicial contra a agres
são ao meio ambiente, denunciando-a também aos
meios de comunicação e às organizações não-gover
namentais ambientalistas. Com isso, objetiva-se a cri
ação de um sistema de gestão ambiental, um canal
para a discussão de políticas públicas municipais na
área de meio ambiente, estimulando a troca de expe
riências e investimentos na capacitação dos agentes
municipais.

Como conseqüência natural de toda essa agres
são ambiental, o Rio Paraíba do Sul, na sua foz, apre
senta-se doente, causando sérios problemas ambienta
is na Praia de Atafona. Por todo o exposto, aproveitamos
o ensejo para propor as seguintes metas:

- planejar, adotar e auxiliar a execução de
ações, programas e projetos destinados a promover e
a acelerar o desenvolvimento socioeconêmico ambi
entai da sua foz;

- incentivar programas ou medidas destinadas
à recuperação, conservação e preservação do meio
ambiente;

- romover a integração de ações, programas e
projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais
e empresas privadas, objetivando a recuperação e a
preservação do meio ambiente;

- promover a integração de ações, programas e
projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais
e empresas privadas, objetivando a recuperação e a
preservação ambiental da foz do Paraíba;

- apoiar e incentivar a educação ambiental e o
desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o
uso racional dos recursos naturais;

- participar da gestão dos recursos naturais em
conjunto com outros órgãos;

- promover formas articuladas de planejamento
regional e local, criando mecanismos conjuntos para
consultas, estudos, execução, fiscalização e controle
de atividades que interfiram na qualidade ambiental
da área em questão;

- assessorar os instrumentos legais de implan
tação da política ambiental municipal;

- assessorar tecnicamente o Município na im
plantação de unidade administrativa ambiental, res
peitando as peculiaridades locais;

- participar diretamente do processo de avaliação
de programas e projetos ligados ao meio ambiente;

- assessorar, nos aspectos necessários, a ges
tão do sistema de meio ambiente, quanto ao desen
volvimento sustentável;

- desenvolver projetos de engenharia específi
cos para a área já degradada, objetivando uma solu
ção adequada, que venha resolver o problema hoje
existente, estancando o avanço do mar e redese
nhando a praia.

Como medida emergencial, a Assembléia Le
gislativa do Rio de Janeiro promulgou a Lei n° 4.051,
de 30 de dezembro de 2002, de nossa autoria, oriun
da do Projeto de Lei n° 2.685, de 2001, que dispõe so
bre a criação do Programa SOS Rio Paraíba do Sul,
objetivando a sua revitalização no Estado do Rio de
Janeiro. No dia 16 de junho próximo passado, a Exma.
Sra. Governadora do Estado do Rio, Rosinha Garoti
nho, regulamentou a referida lei pelo Decreto nO
33.403, dando finalmente início aos já tardios estudos
em defesa do Rio Paraíba do Sul.

No dia 3 de agosto próximo estaremos realizan
do em São João da Barra O Primeiro AB'ARCO do
Rio Paraíba do Sul - In Concert, um autêntico abraço
de barco no nosso rio. Nesse evento estarão presen
tes os pescadores e a população prejudicada com
essa real transgressão. Diversas autoridades já con
firmaram a sua presença.

Com a paralisação definitiva das obras, há cerca
de 45 anos, formaram-se, em toda a extensão, diver
sos lagos que vêm obstruindo a vazão normal do Para
íba. A segunda etapa, ou seja, o aterro da margem do
rio até o espigão principal, nunca foi sequer iniciada.

É do conhecimento público que o sistema por
tuário idealizado pelo Governo Federal não só teria fi
nalidade mercantil como serviria também de base na
val para abrigar parte da esquadra da nossa Marinha
de Guerra, pois as embarcações ficariam fundeadas
em água doce, menos nociva a seus cascos. Teve iní
cio, também na mesma época, a construção da inaca
bada e abandonada Escola de Aprendizes de Mari
nheiros, no local hoje conhecido como balneário, em
Atafona.

Nos dias atuais, os cerca de 2 milhões de me
tros quadrados de área, formados pelo espigão tron
co e as margens do rio, encontram-se totalmente as-
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soreados, restando apenas canais de pouca largura
por onde se pratica a navegação local. O aterro, que
deveria ter sido feito logo após o término da constru
ção dos espigões, também não foi realizado. No en
tanto, ao longo de 4,5 décadas, o velho Paraíba o fez,
com seu grande POder de erodir nas cabeceiras e se
dimentar na sua foz. Podemos inferir que os cerca de
6 milhões de metros cúbicos, ou 1 milhão de cami
nhões basculantes, que foram depositados nos locais
formados pela malha dos espigões, acarretam uma
sedimentação indevida, proveniente do enrocamento
formado pelos espigões; ou seja, houve o assorea
mento pela interferência de uma obra, ou barragem,
não realizada.

Não sendo o mar um produtor de areia, e sendo
a costa de Atafona constituída de solo tipicamente
granular, sem qualquer coesão, com o fluxo de sedi
mentação sendo interrompido ao longo dessas déca
das, concluímos enfaticamente que, pelos fatos ex
postos, o mar consumiu as areias do Pontal. O desti
no natural da deposição seria o Pontal. No entanto, a
chegada desse material, 6 milhões de metros cúbi
cos, foi obstaculizada pela construção dos enroca
mentos já mencionados.

Pelo exposto, afirmamos que a construção dos
espigões, décadas atrás, impossibilitou que os produ
tos originários da erosão, a montante do nosso Paraí
ba, fossem sedimentados na sua foz, interrompendo
o ciclo natural de depósito no litoral. Acresce-se a isso
o fato de o vento predominante na região ser o nor
deste, originando uma forte corrente marítima no sen
tido leste-oeste, em direção à praia seguinte, Grussaí,
acarretando ano a ano uma gradativa diminuição da
extensão da Praia de Atafona.

Outro fator, conjugado com os efeitos da cons
trução dos espigões para acelerar a transgressão do
Pontal, foi a construção do Complexo Hidroelétrico de
Lages, da Light, cujas águas são captadas do Rio Pa
raíba do Sul, na elevatória de Santa Cecília, no Muni
cípio de Barra do Piraí. Essa captação absorve, repi
to, 60% da vazão, pois da vazão de 270 metros cúbi
cos por segundo que o Paraíba do Sul tem nessa re
gião, 160 metros cúbicos por segundo são retirados
de sua calha natural para constituir o sistema Light e a
estação de tratamento do Guandu. Sabemos que o
volume de material sedimentado por um curso d'água
é diretamente proporcional, entre outros fatores, à
sua vazão.

O projeto que originou o Sistema LightlGuandu,
sob a nossa ótica, não se apoiou em dados técnicos
que se preocupassem com a não desestruturação do
ecossistema de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, a

jusante do conjunto elevatório de Santa Cecília, e tam
bém da bacia hidrográfica do artificial Rio Guandu,
que, anteriormente à realização das obras, era um ar
roio e chamava-se Guandu-Mirim. Também não houve
a preocupação em proceder-se a uma análise detalha
da dos aspectos técnicos e econômicos, bem como da
importância de não se alterar a vazão e, conseqüente
mente, o curso d'água de tão importante sistema fluvial
para a economia do País, ocasionando danos irrepará
veis à população à jusante da barragem.

As obras do sistema Light foram terminadas há
cerca de 4 décadas, coincidindo praticamente com a
conclusão das obras relativas aos espigões na foz do
Paraíba para a construção do imaginário complexo
portuário.

Peço desculpas por ter sido repetitivo, mas o as
sunto é para mim motivo de grande preocupação; por
isso, solicito que seja este pronunciamento divulgado
nos meios de comunicação da Casa.

A SRA. KÁTIA ABREU (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a luta da mulher brasileira, da mulher guerre
ira, da mulher que conquista sua vida na batalha diá
ria por novos espaços, desde a eclosão do movimen
to feminista no Brasil, tem sido constantemente guia
da ora por vitórias, ora por derrotas, que terminam, ao
final, sinalizando o seu processo de crescimento.

O desaparecimento prematuro da colega Depu
tada Francisca Trindade, no último final de semana, ao
mesmo tempo em que nos deixa tristes pela perda irre
parável de Parlamentar combativa, nos remete à cons
trução da própria história do País, feita por mulheres
fortes como a nobre Deputada; mulheres que transfor
maram sua condição feminina em instrumento de mu
danças e que terminaram por operar alterações com
portamentais na sociedade contemporânea.

Em nome das mulheres do PFL, como Presi
dente do PFL Mulher Nacional, não poderia deixar de
registrar o sentimento de perda que sofre hoje o País,
principalmente o sentimento das mulheres piauien
ses e brasileiras que viam no trabalho da combativa
Deputada canal por onde trilhavam lutas por melho
res condições de vida para a população brasileira.

Portanto, perdeu o Piauí, perdeu esta Casa e
perdeu o Brasil.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o otimismo existente no setor agrícola brasi
leiro hoje com o aumento da produção e da qualidade
dos nossos produtos, aprovados no mercado interna
cional, vem ao encontro das ações de um Governo
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sintonizado com as políticas agrícolas e que acredita
no desenvolvimento do País a partir da agricultura.

A tecnologia usada hoje pelo setor de produção
de alimentos, aliada ao incentivo que o Governo Lula
vem dando ao homem do campo, desde a agricultura
familiar dos pequenos produtores, até as grandes
propriedades produtoras e cooperativas, projetam um
futuro de lucros e crescimento seguro para o setor.

No primeiro trimestre deste ano, a valorização
dos alimentos superou a taxa de inflação, aumentan
do os lucros dos produtores rurais e ajudando o Brasil
a apresentar superávit na balança comercial que au
menta a confiança dos investidores estrangeiros, der
rubando o Risco Brasil, que superava os 2.400 pontos
no final de dezembro e hoje está abaixo dos 700 pon
tos, mantendo sua tendência de queda. Um exemplo
disso é a soja. Líder atual da balança comercial, deve
rá render 8 bilhões de dólares ao País este ano e está
valorizada em 116% acima dos preços praticados há
dois anos.

Uma das causas dessa boa performance da
nossa produção agrícola é a qualidade de nossos ali
mentos, que conquistaram definitivamente a confian
ça do mercado externo, aliada ao uso da tecnologia
que vem tornando nossos produtos mais competitivos
e valorizados no mercado internacional.

Um exemplo dessa valorização é o milho, que
teve elevação de 168% nos preços pagos aos produ
tores, se considerados os valores do final de março
de 2001 com os do mesmo período deste ano. Outro
caso é o do arroz, que ficou 90% mais caro nos últi
mos 2 anos. Além do arroz, o feijão subiu 395%, nos
últimos 3 anos.

Apesar dos custos dos produtores agrícolas te
rem aumentado, acompanhando o aumento do dólar
no primeiro trimestre, de forma geral houve forte au
mento da renda no campo, razão do otimismo que
hoje domina o setor, que desponta como grande saí
da para o Brasil na geração de emprego e renda. Para
isso, o Governo Federal deverá implementar progra
ma de reforma agrária com a distribuição de terras
para famílias que têm vocação agrícola e hoje se en
contram aos milhares às margens das rodovias lutan
do por uma oportunidade para produzir ou nas perife
rias das grandes cidades, sem oportunidade de vida
digna.

Acompanhado da distribuição de terras, o Go
verno Lula fará o acompanhamento dos assentados
com assistência técnica, financiamento e escoamen
to da produção, com política de preço mínimo e com
pra dos alimentos produzidos. Assim, os pequenos
produtores também serão beneficiados pelo bom mo-

mento c lle atravessa a agricultura brasileira, e o País
encontra -á definitivamente seu caminho para o de
senvolvI "lento sustentável, com produtos competiti
vos no 'lIercado externo, o que assegurará renda e
dignida:h a milhões de brasileiros.

SI Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste plC .nunciamento pelos órgãos de comunicação
da Cas.:t,

En o que tinha a dizer.
O ~iR. B. SÁ (PSDB-PI. Pronuncia o seguinte

discurs(l.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Taxa SE JC é novo tabu. Basta que se aproxime a
data de I' ova reunião do CapaM para que analistas e
colunista:>, em toda a imprensa, deitem falação, apre
sentem ': álculos e soluções e, enfim, tornem o assun
to o pn:!) do dia, seja nos meios acadêmicos, seja
nas pral;, IS públicas. O fato é que todo mundo a discu
te como ,e ali estivesse o bezerro de ouro da econo
mia naóunal.

Jé Ilem queremos entrar a fundo no assunto, até
porque, quando se mistifica uma questão se abando
na, qua:B que por completo, a possibilidade racional
de seu exame. De mais a mais, ninguém, absoluta
mente 11 i19uém, neste País paga esses 24,5% defini
dos pelo CapaM. o que o cidadão paga, e sua para
pagar,:lho os escorchantes juros dos empréstimos
pessoai:;, do cheque especial, do cartão de crédito. E
nosso SE tor produtivo, nem falar: os juros bancários
são proibitivos, do mesmo passo, a retomada do de
senvolvi nento.

O :i!stema financeiro, já não temos mais dúvida,
funciona como um cartel. Se os juros e as taxas sobre
serviço:; são altos neste banco, como o correntista
pode e~;colher outro se será, do mesmo jeito, explora
do até ~:,E!U último centavo? Além disso, é quase que
sempre .: empregador - e isso ocorre no próprio setor
público- quem escolhe onde depositar o salário de
seus empregados, a estes somente restando pagar o
que é abusivamente cobrado pelos senhores banque
iros.

M:!.:;, Sr. Presidente, ao nos referirmos ao setor
públicOl:lS ocorreu, de pronto, que no sistema finan
ceiro atuam bancos públicos. Ali estão o Banco do
Brasil, (k Nordeste, da Amazônia e a Caixa Econômi
ca. Simambém o BNDES, mas este já ocupa outro
plano, Ienge, bem longe do varejo bancário.

Ocorre-nos, ainda, lembrar que em anos não
muito di: tantes, o Banco do Brasil - é o exemplo de
que me I:uero valer - definia taxas de juros diferencia
das pam a Amazônia e o Nordeste, entendendo, o
que é rTIi, is que lógico, que as regiões mais pobres do
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País precisavam ter tratamento diferenciado, sem que
aquele banco pudesse se preocupar minimamente
com os juros impostos pelo mercado.

Não por acaso, aliás, foram alvo das mais acer
bas críticas, acusados, até mesmo, de concorrência
desleal, quando deslealdade, se havia, estava exata
mente naquele setor financeiro que não se preocupa
em examinar a situação real do País para ali, de fato,
investir. Por isso, e principalmente quando, em 1990,
se definiu uma política de desestatização, as siglas
desses estabelecimentos bancários eram apontadas
como o melhor petisco a ser privatizado, o que, feliz
mente, não ocorreu. A legislação específica, aliás, o
proíbe.

Mas por que não mais se defende essa privati
zação? Porque - e isto é profundamente negativo
para nossas autoridades financeiras - aquela preocu
pação social, que os bancos privados apelidaram de
concorrência desleal, já não existe. Banco do Brasil,
Banco da Amazônia, Banco do Nordeste atuam se
gundos as regras do mercado, exatamente aquelas
que mandam abandonar a intermediação financeira,
extorquir a clientela, cobrar taxas mais e mais abusi
vas e, sem sombra de dúvida, inaceitáveis.

Ora, se já não concorrem, se participam dessa
ciranda alucinada em que se transformou o Sistema
Financeiro Nacional, já não mais preocupam. Dei
xá-los, então. Passaram, por isso mesmo, a "bons
companheiros" de explanação e insensibilidade social.

Esses, no entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, não são os compromissos assumidos por Lula e
pelos demais partidos que o ajudaram a ser ele~o,

compromissos assumidos em praça pública. Há, sim,
que direcionar o crédito, há que fazer com que os ban
cos oficiais sejam os orientadores da competição, fa
zendo com que todos e cada um deles assumam a
função social do crédito e entendam, a partir daí, que
o crédito é - tem que ser, aliás - fonte de lucro, mas
também e essencialmente, promotor do desenvolvi
mento e, com ele, da geração de empregos, de maior
arrecadação e tudo o que mais daí decorre.

Os bancos oficiais já deram início à concessão
de minicréditos à população mais carente, aos mini
empreendedores que respondem pelo maior índice
de ocupação de mão-de-obra. É um bom início. Mas é
preciso que essas medidas mais e mais se estendam
e que o Governo, afinal, valendo-se de uma rede ban
cária imensa, tal como a dos bancos oficiais, faça com
que se retome a intermediação financeira, se abando
ne a pura e abjeta jogatina - e a usura! -, pois o Brasil,
ninguém discorda disso, precisa crescer.

Gratos pela atenção.

o SR. L1NCOLN PORTELA (PL-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, há 3 anos venho tra
balhando nesta Casa com o projeto da escola aberta,
que prevê a abertura das escolas aos sábados e do
mingos. Tal medida fará com que crianças não fiquem
soltas pelas ruas gerando violência, pois estarão ocu
padas com lazer, aulas, estudos, aprimoramento cul
tural, teatro e outros afazeres.

Reapresentei esse projeto e propus outro no
mesmo sentido, porque, lamentavelmente, Sr. Presi
dente, alguns membros da Comissão de Educação e
Cultura alegaram que a escola não poderia ficar aber
ta aos sábados e domingos por falta de efetivo e por
que as pessoas ficariam cansadas.

Espero, com a parceria da Polícia Militar, das as
sociações de pais e mestres, das associações comu
nitárias, que possamos manter as escolas abertas
para que tenhamos menos criminosos e menores in
fratores no Brasil.

Obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Brusque, 143 anos. É o momento de re
verenciar sua história: o empenho, as vitórias e a re
cuperação de eventuais insucessos.

Reverenciamos você e sua família, a atual gera
ção e os que vieram antes. Por melhor historiador que
alguém seja, é difícil contar uma história que coincida
com a tua; que lembre das origens, dos bisavó, dos
avós, dos pais, tampouco das barreiras que venceram.

Parte eu até conheço de você e de sua família,
mas o que desconhecemos ou que é impossível es
crever nos deixa o encanto da reserva histórica e cul
tural. Esta reserva que nos une ao tempo nos faz dife
rentes. Muitos já estavam aqui, outros chegaram há
143 anos, outros europeus, asiáticos, africanos, nor
te-americanos vieram depois e incontáveis chega
ram muito depois, e tantos ainda, há pouco tempo.

Não importa o tempo, tampouco a história que
queiramos imaginar para Brusque. O que vale é a tua:
longa e bela, que, somada e coincidente agora com a
de outros, faz Brusque ser o que é. Brusque é assim:
bela, próspera, boa de morar. Não é por acaso, você e
toda sua história a fizeram assim, e ainda a faremos
melhor.

A sociedade nesta data reverencia o nome de
pessoas que, no seu tempo, se destacaram. Esta é a
forma de tentar, resumidamente, homenagear cada
um. Afinal, quem de nós, atuais viventes, o futuro po
derá homenagear, senão a todos?
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Mesmo que o futuro possa ser injusto, o tempo
não apagará tua história, que continua a fazer Brus
que. Brusque é assim por você!

Brusque é nosso orgulho porque é composta de
cidadãs cujas histórias - de cada um, de cada família
- são maiores do que aquela que se conta de Brus
que: a tua história é maior.

Parabéns!
Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Venho manifestar preocupação com a atitude do

IBAMA de proibir o uso de tarrafa na pesca amadora.
Avalio como agressiva e improcedente tal deci

são, pois inviabilizará períodos de lazer e distração de
muitos pescadores, que, principalmente nos fins de
semana, passam horas retemperando o espírito nas
praias ou margens de rios.

Observo, ainda, que a pesca de tarrafa não pre
judica o meio ambiente e sempre esteve longe de um
ato predatório, senão de diversão ou de coleta de al
guns frutos para a economia doméstica de pescado
res ribeirinhos e litorâneos.

Considero a decisão exarada pelo IBAMA em
relação à proibição da pesca com tarrafas como a
preconização de que é esse tipo de pesca que causa
desequilíbrio ao meio ambiente.

A decisão causa prejuízo aos pescadores, quer
amadores, quer profissionais, porque uns procuram
nesse tipo de pesca sua auto-sustentação; outros,
sua afirmação.

A manutenção da presente "sentença" estará
decretando a morte do lazer no País, que tem a maior
costa pesqueira do mundo, e a burocracia supera o
bem-estar e a necessidade do povo brasileiro.

A presente "sentença" estará decretando a mor
te dos artesões e artesãs deste imenso País, pois
seus rendimentos mensais provêm do artesanato e,
em especial, da fabricação de tarrafas.

A fauna e a flora marinha são violadas pela polu
ição das indústrias em seus mais variados setores,
especialmente na petroquímica exemplo:
PETROBRAS, Exxon Valdez -, que esparramam pe
los nossos mares enormes quantidades de petróleo e
derivados.

A morte da flora e da fauna marinha dá-se por
meio do uso indiscriminado dos mangues brasileiros,
bem como da poluição doméstica, comercial e indus
trial desses santuários por políticas inoperantes.

As autoridades pesqueiras deste País fazem
vista grossa em relação aos barcos atuneiros, que ar
rastam suas redes por todo o litoral, especialmente
junto às praias nos horários noturnos; aliás, há de-

núncias mais do que comprovadas e constantemente
realizadas pela comunidade pesqueira de nosso
País, especialmente pelo pescador artesanal.

Os barcos atuneiros, com suas práticas crimino
sas, impedem que o pescador de tarrafa seja um pre
servador da flora e da fauna,

A pesca com tarrafa se dá desde que o homem
evoluiu na sua história e o próprio Criador do mundo
incentivou os seus para a realização da pesca.

A conscientização e a educação são os melho
res meios de se iniciar a preservação da flora e da fa
una marinha.

Por isso, solicito ao IBAMA a imediata suspen
são da medida proibitiva, por violar todos os princípi
os da legitimidade e da legalidade da pesca artesa
nal, quer no sentido da manutenção do homem, quer
no sentido do lazer, considerando que nenhum dos 2
procedimentos causa danos ao meio ambiente mari
nho, realizando-se, assim, ato de pleno, justo e eficaz
direito de todos optarem pelo seu arbítrio, e não o es
tabelecido pela burocracia de gabinete.

Muito obrigado.
O SR. BARBOSA NETO (PMDB-GO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no último dia 3 de julho, uma quarta-feira ines
quecível para quem cresceu amparado por imensas
pilastras do catolicismo, tive a honra de receber bên
ção do Papa João Paulo 11, durante visita oficial ao Va
ticano, em Roma, na Itália. Sem sombra de dúvida, foi
um momento histórico.

O fato de estar completando 25 anos, em outu
bro, à frente da Santa Sé é motivo de satisfação não
só para mim, mas para o mundo. Aos 83 anos, o Papa
vem desenvolvendo trabalho extraordinário; com cer
teza, iluminado por Deus.

Uma de suas inúmeras frases calou fundo em
meu coração: "Optar por Deus é viver com Ele; afinal,
não estamos abandonados a nós mesmos".

Longe de clichês e pieguismos, a recomendação
do Papa João Paulo 11 é o único e mais seguro caminho
de que dispomos para diminuir as desigualdades que
tanto atormentam e angustiam os seres humanos. A
Santa Sé, inclusive, propôs à comunidade internacio
nal uma aliança em favor do desenvolvimento integral,
baseado na responsabilidade que contraem os que
contam com mais recursos frente aos mais vulneráve
is. Um exercício prático do espírito de bem-aventuran
ça, segundo o Pontífice Karol Wojtyla.

Consistente e realista, a proposta de parceria in
ternacional foi apresentada, em Genebra, ao Comitê
Econômico e Social das Nações Unidas pelo Arcebis-
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po Celestino Migliore, observador permanente da
Santa Sé perante a ONU. Em síntese, a união da hu
manidade fica em perigo quando as injustiças econô
micas internacionais ou nacionais dividem os mem
bros da família em injustificáveis classes econômicas.
Por isso mesmo, o Papa João Paulo 11 recomenda que
devemos "oferecer o pão aos famintos, visitar os prisi
oneiros, apoiar e consolar os enfermos, defender e
acolher os estrangeiros, dedicar-se aos pobres e mí
seros".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pobres
de nós se permanecermos céticos em relação a uma
proposta que visa unicamente ao bem-estar e à me
lhoria da qualidade de vida do planeta. De acordo
com a Santa Sé, o foco central dessa estratégia de
união internacional é o princípio de responsabilidade
coletiva, segundo o qual as deficiências e condições
menos favoráveis dos países pobres deveriam ser en
frentadas pelos países mais ricos como se fossem
seus próprios problemas. E com uma ressalva: não se
pode exigir reciprocidade, pelo menos a curto prazo,
nas concessões econômicas e de mercado às na
ções carentes de desenvolvimento.

Não adianta - e os Parlamentares desta Casa
sabem disso - argumentar que os países ricos pouco
interesse têm na ajuda concreta aos países pobres.
Isso é desculpa de quem ignora o poder da mobiliza
ção, da pressão, por modificações estruturais em um
modelo social discriminatório. Se a inércia ainda pre
valece, cabe a nós, cidadãos do mundo, incorporar as
proposições defendidas pela Santa Sé junto à ONU.

Entre essas metas vale registrar o fortalecimen
to das economias das áreas rurais, criação de oportu
nidades de emprego, revisão das dívidas que gessam
o crescimento, aliada à liberação de novos recursos,
mais investimentos nas áreas da saúde e educação,
além da promoção da capacidade de partilhar tecno
logia entre os países.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a tarefa de reduzir as desigualdades sociais não
é nada fácil e demanda esforço, no mínimo, 100 vezes
maior em relação ao que vem sendo feito pelas autori
dades competentes. Ficar apenas lamentando essa
situação é trabalho para derrotado. Os otimistas,
como eu, reconhecem que o mundo de hoje está so
bre uma paz frágil - conclusão retirada da proposta
da Santa Sé -, mas nem por isso podemos jogar a
toalha e abandonar a luta.

Devo confessar que meu otimismo hoje é ainda
maior, depois que, respaldado pelo brilhante trabalho
da Embaixada do Brasil na Itália - aproveito a oportu
nidade para cumprimentar todos os seus funcionários

na pessoa do Embaixador Otto Agripino Maia, ho
mem atencioso, de cultura invejável, que tem orgulha
do o Brasil junto a Santa Sé -, fui abençoado por Sua
Santidade o Papa João Paulo 11 e ouvi de sua boca al
gumas palavras que merecem a mais atenta reflexão:
"Então seremos julgados pela opção de servir a Cris
to na fome, na sede, sem casa, nu, enfermo, encarce
rado, pois disse Jesus: 'Quando fizerdes isto aos
meus irmãos é a mim que o fazeis".

Era esta a prestação de contas que queria fazer
aos meus pares.

Agradeço à Embaixada do Brasil junto à Santa
Sé e cumprimento o Embaixador.

Sr. Presidente, quero ainda tecer alguns comen
tários sobre o que, há pouco, discorreu a Deputada do
PT, do Distrito Federal, acerca da eleição do atual Go
vernador do DF. Observamos claramente a intenção
de politizar a eleição do Governador Joaquim Roriz,
que, por mais de uma vez, ganhou pelo voto direto e
secreto. A Justiça está a analisar qualquer possível
ilegalidade sobre este caso. É questão jurídica, que
será resolvida pela instituição responsável. Quanto à
parte política, esta já foi decidida pelo povo do Distrito
Federal. O PMDB não admite, portanto, que se trate
de forma política essa questão.

A cidade de Planaltina, mencionada por S.Exa.,
pertence ao meu Estado e não ao Distrito Federal. As
informações que tenho é de que naquela cidade,
comparando-se o primeiro semestre do ano passado
com o deste, houve redução de 7,2% dos crimes con
tra a vida e de 42% dos crimes contra os costumes.

Não é verdade o alarde feito pela nobre Deputa
da. Aliás, S.Exa. poderia ajudar o Governo de Goiás a
liberar a gratificação a que os policiais militares do
Entorno têm direito e que o Governo Federal não quer
liberar. Aí, sim, contribuiria de forma política, adminis
trativa e efetiva para aumentar a segurança do Entor
no de Brasília, um problema não só de Goiás e de
Brasília, mas principalmente do Governo Federal.

Sr. Presidente, nobres colegas, na minha opi
nião e na de toda a bancada do PMDB, esta não é
uma questão política, mas jurídica e, se assim trata
da, facilitará muito a relação entre o PT e o PMDB
nesta Casa.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA

(PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente da República
afirmou para a Nação que no mês de julho haveria o
espetáculo do crescimento. Hoje é dia 30 de julho,
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portanto, amanhã é o último dia do mês, e não há indí
cio do início desse espetáculo até agora.

Desejo saber das autoridades do Governo Fe
deral, do setor econômico e de desenvolvimento,
onde está à venda o ingresso para esse espetáculo,
pois faço questão de comprá-lo. Ou será que vai haver
entrada franca para Deputado Federal? Será que
está faltando público ou o tal espetáculo de cresci
mento é como o do disco voador, que desde criança
espero para ver, mas nunca vi? O País está ansioso.
O desemprego aumenta, os problemas sociais e os
conflitos aumentam, mas o espetáculo do crescimen
to não acontece. Será ele uma peça teatral promovida
pelo Ministério da Cultura?

Quero saber em que lugar vai ser levado o espe
táculo do crescimento e onde o ingresso estará à ven
da, porque quero ser o primeiro da fila.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA (PFL-SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nas últimas semanas tenho recebido em
meu gabinete diversas correspondências solicitando
sejam feitas moções aos diversos órgãos do Governo
Federal, responsáveis pela execução orçamentária,
para que os recursos do Orçamento da União, empe
nhados no fim do ano passado e constantes do Res
tos a Pagar para o presente exercício, não sejam con
tingenciados.

Esses contingenciamentos estão atingindo de
forma brutal os pequenos e médios Municípios do in
terior de São Paulo e, creio eu, dos demais Estados
da Federação, gerando problemas gravíssimos que
atingem a saúde e o bem-estar da população.

Por essa razão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna nesta tarde para falar
em nome da população dos Municípios do interior do
Estado de São Paulo, em especial de Junqueirópolis,
Mococa, Votuporanga, Presidente Prudente, São
José do Rio Preto, Marília, Bauru, Assis, Lins, Botuca
tu, Mirassol, entre outros, pois seus moradores vêm
sendo os maiores prejudicados com os cortes no
Orçamento, visto que atingem as ações voltadas prin
cipalmente para a área de infra-estrutura urbana.

Preocupa-nos este fato, pois poderemos, atra
vés da implantação de saneamento básico, reduzir
significativamente a incidência de doenças, principal
mente nos bairros mais carentes desses Municípios.

Creio, Sr. Presidente, que o Ministro Palocci 
originário do interior paulista, tendo sido Prefeito de
uma das maiores cidades do interior do Estado, Ribei
rão Preto - tem plena consciência do quanto essas

ações s..í) importantes para o desenvolvimento social
das cid:j( les e para o povo.

A!;, im sendo, apelo para o bom senso, ao espíri
to públic( I e, principalmente, às raízes interioranas do
Ministro ,ia Fazenda, Antonio Palocci, ao Ministro do
Planejalrento, Guido Mantega, e também ao Presi
dente LIJ a, para que sejam revistos os critérios des
ses conligenciamentos, a fim de que os recursos se
jam liber:tdos ainda no presente exercício. Além de
justa, e~,t::1 medida está de acordo com as prioridades
do GOV(II no Lula e atende diretamente à área social e,
conseqCi'mtemente, eleva o bem estar da população.

Ela o que tinha a dizer.
O~;R. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão

do orado'.) - SI. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
há algu n:; anos estamos acompanhando com preocu
pação o :xoblema da obesidade em nosso País, em
especial ::1 obesidade infantil.

Pc r isso, foi com grande satisfação que recebe
mos esta semana o exemplar da revista ISrOÉ, cuja
chamad, de capa intitula-se Guerra à Gordura. Ante
cipadarn. mte, parabenizamos a revista por ressaltar e
aprofund:ir o assunto,

Allatéria O mundo diz não às tentações, feita
pelas jornalistas Juliane Zaché, Lena Castellón e Mô
nica Tarêntino, aborda os problemas causados pelos
maus húl)itos alimentares e, segundo ela, "no esforço
para conter o avanço da obesidade, governos, espe
cialista~; e até empresas adotam medidas para res
tringir o-;onsumo dos alimentos ricos em gordura e
açúcar".

Dó mesma forma, quero parabenizar a revista
Veja, qUE~ nesta semana, em sua Edição Especial n.o
24, traz" matéria de capa "Jovens: como são e o que
esperar') do futuro os 28 milhões de teens brasilei
ros", CLi) subtítulo é: "Cotidiano: Coma à vontade.
Você pGc'e."Ela traz o seguinte alerta: "Mas lembre-se
de que':>5 maus hábitos alimentares às vezes se tor
nam urr''Jroblema para o resto da vida".

Hé~1 também belíssima matéria da Revista O do
jornal ("c,rreio Braziliense do último dia 20 de julho,
assinaclil pelos repórteres Maria Clarice Dias e Ricar
do Borbo, com chancela do editor Kido Guerra, que
traz a chélmada de capa "Sob fogo cerrado/Aumenta o
cerco às industrias de alimentos que provocam a obe
sidade" o o título interno "Obesidade sitiada/Riscos
de procl3 ssos judiciais, sobretaxação e restrição pu
blicitári':i 3.meaçam a indústria de alimentos pouco sa
udáveis (! que engordam". E ainda no caderno ilustra
da da FI) ha de São Paulo do dia 25 de julho, na colu
na de 11,1 :>nica Bergamo, com o título "Com açúcar,
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sem anúncio", que fala da ação do Ministério Público
do Estado de São Paulo, que entrou na Justiça para
que a AMBEV e a Coca-Cola se submetam a rigoro
sas restrições quanto à publicidade dirigida a crian
ças e adolescentes. O MP quer que seja proibida a
publicidade de refrigerantes durante programas infan
to-juvenis e em revistas destinadas a esse segmento.
O MP também pede que os rótulos de refrigerantes
contenham advertências de que o produto pode fazer
mal à saúde.

Ressalta a matéria da ISTOÉ:

"O problema é tão grave que a Organi
zação Mundial da Saúde (OMS) o classifi
cou de epidemia. No Brasil, calcula-se que
40% da população esteja com quilos a mais
do que deveria. Por motivos diferentes da
patrulha da silhueta, a situação deixa os
profissionais da saúde apreensivos. Está
comprovado que a obesidade pode levar ao
desenvolvimento de doenças cardíacas e di
abete, entre outras".

Como disse no começo, há algum tempo preo
cupo-me com esse assunto e, como Deputado Esta
dual, em São Paulo, apresentei projeto de lei e substi
tutivo que instituem nas escolas da rede pública de
ensino o Programa Cantina Amiga da Criança, com a
finalidade de promover a prevenção da obesidade in
fantil no meio escolar. Mas, como as próprias matéri
as citadas anteriormente mencionam, apenas um
programa de educação alimentar não é suficiente
para impedir o avanço da obesidade.

Diz o art. 8° do projeto:

"Fica estabelecida a proibição da co
mercialização dos produtos, a seguir relaci
onados, nas cantinas instaladas nas escolas
de ensino fundamental e médio da rede pri
vada e pública:

I. balas, pirulitos e gomas de mascar;
/I. refrigerantes e sucos artificiais;
11/. salgadinhos industrializados vendi

dos em pacote;
IV frituras em gera/".

O Projeto recebeu o n.o 471, de 2001 - e o
Substitutivo SL n° 294, de 2002 -, e encontra-se
pronto para a Ordem do Dia na Assembléia Legislati
va de São Paulo. Nele faço algumas justificativas,
dentre elas a de que o referido projeto foi elaborado
objetivando tornar-se um instrumento de mudança
comportamental em relação aqueles a quem ele

se aplica e, naturalmente, constituir-se em efetiva
ação institucional.

Vínhamos preocupados com este assunto,
coletando informações, opiniões, há algum tempo,
mas o que nos motivou mesmo a fazer o projeto
foi o nosso conhecimento de um notável trabalho
de pesquisa, cuja finalidade é constituir-se em mo
delo de atenção à saúde, com ações de preven
ção da obesidade infantil, promovido pelo Depar
tamento de Pediatria, disciplina de Nutrição e Me
tabolismo, da Escola Paulista de Medicina, proje
to esse financiado pela FAPESP e que se deno
mina RRAMM.

O Projeto RRAMM, realizado entre fevereiro
de 2000 e junho de 2001, estudou os hábitos ali
mentares de cerca de 4000 alunos das escolas
publicas da região de Vila Mariana, São Paulo,
com seus respectivos pais.

Tratando-se de medida de efetiva contribuição
no sentido da preservação e da prevenção da saúde
de nossas crianças que serão adultos amanhã, já
que se constata que 80% dos jovens obesos serão
adultos obesos e, consequentemente, candidatos a ter
problemas cardíacos, vasculares etc., julgamos ser im
prescindível dar nossa contribuição à prevenção desses
males elaborando projeto de lei que atendesse ao al
cance e ao desdobramento da citada iniciativa.

E isso porque, talvez seja esta a única ação
institucional que, na prática ou concretamente,
será adotada para combater o mal da obesidade
infantil.

O fato é que, entre outras razões que não nos
cabe aqui analisar, apesar de estar prevista na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação a necessidade
de haver um programa de educação nutricional no
Brasil, e mesmo considerando que os parâmetros
curriculares para o ensino fundamental ressaltem a
importância de se trabalhar a questão da nutrição, ao
contrário da maioria dos países do mundo, sejam
eles desenvolvidos ou não, ainda não contamos com
um programa oficial contemplando esta matéria.

Temos, então, neste momento, a oportunidade
de fazer valer nosso poder a serviço do direito
dos pais de zelar pela saúde de seus filhos, in
clusive e principalmente, nas escolas, proibindo a
comercialização dos principais grupos de alimentos
comprovadamente inadequados.

O estímulo exacerbado e indiscriminado, por
meio da mídia, gera uma irresistível tendência e
às vezes compulsão de consumo, que passa a
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consolidar-se, ficando praticamente impossível
para os indivíduos ir contra essa corrente.

Lamentavelmente, os balcões das cantinas
escolares são um dos mais importantes suportes
na formação e na fidelização dos maus hábitos de
consumo, fato que os publicitários conhecem muito
bem e contam com isso em suas estratégias de
campanha.

Entretanto, Srs. Deputados, as cantinas esco
lares não podem ser encaradas como meros pon
tos de venda.

Esses postos de serviço devem atender a
uma diretriz educativa importante, como extensão
ou complemento do papel educacional do estabe
lecimento de ensino ao qual pertencem.

Portanto, não podemos permitir que esse vali
oso equipamento seja utilizado segundo uma ou
tra ótica, que não seu papel de complemento em
um processo educativo.

Devemos encarar, isso sim, o balcão das
cantinas menos como uma imitação das franquias
de tast tood e mais como uma trincheira onde a
formação dos hábitos alimentares saudáveis ve
nha a se consolidar.

Por tudo isso, entendemos, cabe à escola,
sobretudo à escola pública, não permitir ou não se
prestar ao papel de suporte de afirmação de
maus hábitos alimentares!

Precisamos, portanto, declarar uma guerra ir
restrita contra esse mal - e pretendemos fazê-lo
com todas as armas de que dispomos. Por acredi
tarmos que esse grave prejuízo social tem manei
ras de ser minimizado é que apresentamos esse
projeto de lei como uma delas.

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acreditamos estar fazendo nossa parte no que diz
respeito a levantar essa bandeira, abraçar essa idéia
da alimentação saudável a ser oferecida em nossas
escolas, cavar uma trincheira no âmbito em que
cabe a essa Casa de leis prevenir esse mal, mesmo
que isso signifique dizer não ao lucro fácil, à custa da
saúde e da qualidade de vida de nossos filhos!

Portanto, bem mais do que proibir a comerci
alização nas cantinas escolares de alimentos sabi
damente prejudiciais à saúde, o que está aqui em
questão não é tão- somente a proibição do consu
mo de uma ou de outra guloseima, mas, isso sim,
criar condições para que as crianças tenham
acesso a alimentos saudáveis nas cantinas, como
frutos e sucos naturais, salgados assados, sanduí
ches naturais, doces em compota etc.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje, na Câmara dos Deputados, não poderia
deixar de mencionar minha satisfação em ver que a
imprensa brasileira, ou pelo menos parte dela, come
ça a dar destaque para esse grave problema de saú
de pública, ao mesmo tempo em que, como um dos
Vice-Presidentes da Comissão de Educação e Cultu
ra, quero parabenizar o nobre companheiro Neuton
Lima, que apresentou projeto idêntico ao nosso e o
qual esperamos seja aprovado rapidamente por nos
sos pares nesta Casa.

Ao mesmo tempo, de certa forma, estamos
apreensivos, pois, ao vislumbrarmos há pouco mais
de 2 anos a possibilidade de iniciar um trabalho pre
ventivo contra a obesidade, em especial em prol da
queles que são um dos pilares da razão de nosso tra
balho parlamentar, crianças e jovens, futuro de nossa
Nação, ainda não pudemos agradecer a votação do
referido projeto na Assembléia paulista.

E, da mesma maneira como me pronunciei na
quela Casa de leis, volto a afirmar: Pensando bem,
aqui diante dos senhores nesta tribuna, onde tan
tos e tão importantes assuntos são diariamente de
batidos, não consigo vislumbrar um tema, uma ca
usa mais séria, nobre e importante do que o zelo
pela saúde de nossas crianças e jovens, de hoje e
de amanhã.

De qualquer maneira, quero agradecer mais
uma vez às equipes das revistas ISTOÉ e Veja e dos
jornais Correio 8razilíense e Folha de SPaulo por tra
tarem desse tema.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é preciso ousadia para estimular a geração
de trabalho e renda para a juventude de nosso País.
Seguindo essa disposição, o Grupo mineiro Algar
marca mais uma vez suas ações pelo pioneirismo
consagrado desde Alexandrino Garcia, cujas pega
das hoje são seguidas por seu filho e atual líder do
grupo, Sr. Luiz Alberto Garcia.

A Algar anunciará amanhã, em Uberlândia, na
presença do Ministro do Trabalho e Emprego, Jaques
Wagner, a criação de 1.442 novas contratações, sen
do 800 postos destinados a jovens em busca da opor
tunidade inicial de trabalho, o primeiro emprego. Será
a vanguarda em parcerias, no Estado de Minas Gera
is, do Programa Primeiro Emprego, lançado pelo Pre
sidente Lula no mês passado.

Respeito, dignidade e oportunidade concreta de
emprego são aspirações de nossa juventude, ávida
em compartilhar o sonho da construção de um País
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mais justo e solidário. Contudo, Sr. Presidente, os da
dos que possuímos são alarmantes: existem atual
mente 3,4 milhões de jovens na faixa etária de 16 a 24
anos sem nenhuma ocupação, contingente que cor
responde a 44% do total de desempregados no País.

O Grupo Algar, com sede em Uberlândia, no
Triângulo Mineiro, aderindo voluntariamente ao Pro
grama Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego e
renunciando aos benefícios fiscais prometidos pelo
Governo, demonstra acreditar no esforço de todos 
governo, empresas e sociedade - em prol da inclusão
social e da cidadania para essa parcela da população.

No mercado de trabalho, ilustres Deputadas e
Deputados, experiência é tudo. É o que a mocidade
quer, mas não consegue, por falta de oportunidade. A
concorrência é imensa: todo ano chegam ao mercado
de trabalho 1,5 milhão de jovens. Preocupado com
essa estatística oficial, o Grupo Algar, atuante em di
versas áreas, desde telecomunicações à agroindús
tria, terá pela frente uma grande experiência, que
compreenderá: geração de empregos, qualificação
de pessoal, recebimento de apoio financeiro para em
preendimentos e ganho para a comunidade de ótimos
profissionais. Além disso, a empresa logrará o reco
nhecimento da sociedade, por oferecer oportunida
des aos mais novos. Nos tempos atuais, a imagem de
uma empresa associada à preocupação com a res
ponsabilidade social é condição sine qua non para o
sucesso.

Parabéns, Grupo Algar, por vislumbrar um novo
ciclo de prosperidade para o Brasil. Felicitações, Gru
po Algar, por entender que a geração de empregos é
uma responsabilidade coletiva. Congratulações, Gru
po Algar, pela noção de empreendimento e de econo
mia solidária. E, finalmente, saudações por garantir a
inserção do jovem no mercado de trabalho e na luta
pela construção de um mundo melhor.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a expansão do setor de telefonia no Brasil nos
últimos anos é fator altamente positivo, herdado pelo
Governo Lula, e que será de grande importância na
implantação da nova realidade brasileira que preten
demos e sempre sonhamos.

As telecomunicações, hoje, são tão fundamen
tais quanto estratégicas para a execução do planeja
mento adequado que o País precisa adotar, visando
garantir o crescimento socioeconômico-cultural do
seu povo e sua soberania como Nação.

Neste século XXI, a democratização dos canais
de comunicação de fatos, dados e opiniões é a condi
ção mais preciosa para se desenvolver a plena cida
dania. Nesse sentido, quero elogiar a atitude da
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
em promover consulta pública que visa alterar a co
brança das ligações interurbanas via DDD no País.
Sabemos que a agência, por sua natureza técni
co-política, tem a missão maior de promover a regula
ção e a pactuação deste setor. Convenhamos, Srs.
Deputados e Sr. Presidente, esta é uma tarefa um tan
to difícil e complexa, que envolve interesses abran
gentes das empresas operadoras do serviço, do setor
econômico nacional e da sociedade em geral.

A medida da ANATEL vem ao encontro dos inte
resses dos pequenos e médios comerciantes, sem fa
lar da população de baixa renda, que enfrentam séri
as dificuldades diante da crise econômica brasileira.
A simples economia na conta telefônica representa
significativa poupança de recursos, que podem ser
utilizados em outras etapas da produção ou da vida
familiar de cada pessoa.

Principalmente depois da privatização da telefo
nia, na maioria dos órgãos de defesa do consumidor, a
prestação dos serviços pelas empresas operadoras é
recordista em reclamações. Por um lado, isto demons
tra que o uso de telefones aumentou sensivelmente
entre a população, em todos os níveis sociais. E, con
traditoriamente, fica constatado que a prestação dos
serviços nem sempre vem sendo feita a contento, re
sultando em gravíssimos prejuízos econômicos.

Desde 1999, temos trabalhado nesta Casa, no
Congresso Nacional, junto ao Governo Federal e à
própria ANATEL, no sentido de modificar alguns crité
rios injustos muitas vezes adotados pelas empresas
operadoras, especialmente na cobrança das tarifas
telefônicas. Os serviços de DDD e de telefonia celular
sempre foram campeões no tocante aos preços co
brados, com injustificadas majorações de tarifa e co
branças indevidas.

Podemos citar o exemplo do Vale do Aço, em Mi
nas Gerais, onde cidades formam uma verdadeira
mancha de continuidade urbana. As pessoas que mo
ram em determinados bairros de Coronel Fabriciano,
como o Amaro Lanari e o Cacais dos Arrudas, che
gam a pagar interurbanos ao discarem para amigos e
parentes que residem na sede do Município. Ou seja,
uma situação completamente anormal, irregular e
sem justificativa técnica.

Pois bem, agora a ANATEL está modificando os
critérios de cobrança das ligações vai DDD em re
giões como esta, de forma a beneficiar a sociedade
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sem trazer grandes prejuízos para as empresas ope
radoras. E não está fazendo isto de forma unilateral
ou parcial, mas ouvindo a sociedade, através da con
sulta pública pela Internet, das correspondências que
podem ser remetidas via Correios e das audiências
regionais que estão previstas para recolher as contri
buições da população sobre o assunto.

Neste momento, é muito importante que a soci
edade participe diretamente desse processo, que até
o final do ano vai constituir um novo parâmetro de co
brança das tarifas de interurbano no País. São condu
tas sérias, transparentes e abrangentes como esta
implementada pela ANATEL que nos fazem acreditar
que estamos, de fato, construindo um novo Brasil.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORONEL ALVES (PL-AP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho à tribuna trazer uma grande preocu
pação em relação ao texto aprovado da reforma da
Previdência na parte relativa à pensão.

Primeiramente quanto aos servidores, pois o §
]O traz a previsão da pensão por morte, sem distinguir
se foi morte decorrente de acidente em serviço, mo
léstia profissional ou doença grave, contagiosa ou in
curável, ou se foi morte sem relação com o serviço.

Como justificar pensão proporcional para a es
posa de um fiscal ou de um policial federal ou civil
morto em decorrência de sua atividade?

A família desse servidor já teve a perda senti
mental e também é penalizada com a perda material.
Essa hipótese não ocorre em lugar nenhum do mun
do, pois nessa situação há garantia e valorização
para os familiares.

Outra situação mais injusta é a atribuída aos mi
litares dos Estados, do Distrito Federal e dos ex-Terri
tórios, pois são tratados de maneira discriminatória
em relação aos seus pares, os militares federais, pois
enquanto as pensionistas destes têm a possibilidade
de receber o total da remuneração e ainda um acrés
cimo com a promoção por morte, aquelas não terão
direito a isto e muito menos à remuneração integral.

Podemos citar um exemplo absurdo dessa situ
ação relembrando casos recentes em que, lamenta
velmente, foram vitimados 2 militares: 1 federal e ou
tro estadual. A pensionista do militar federal que efe
tuava a segurança pessoal do filho do Presidente da
República continuará, com muita justiça, a receber o
valor de sua pensão de forma integral, enquanto a

pensioni~;ta do militar estadual que efetuava a segu
rança pu ;soal do filho do Governador de São Paulo e
veio, da nesma forma, a ser assassinado durante o
serviço, 1eria reduzido o valor da pensão, diante do li
mite esl,; belecido no parecer.

M,'l: i, infelizmente, não são só os casos acima ci
tados. M, msalmente dezenas de militares estaduais,
nas mai~; diversas missões, sacrificam suas vidas em
defesa j a sociedade, não sendo cabível penalizar
seus PEi- sionistas, que, além do pesar pela morte do
chefe da família, terão ainda reduzida sua condição
de sobrerivência, ou seja, à perda da vida somar-se-á
o castigc material.

A~, ~ im, trago aos Anais desta Casa a lembrança
da mort·: de mais de 70 policiais militares este ano,
somentu no Rio de Janeiro, e mais os seguintes no
Estado d 3 São Paulo.

2° : largento José Roberto de Siqueira Rodri
gues - 11 3450-5.

Erl 25 de julho de 2002, às 1Oh35min, o 2° Sar
gento 83450-5 José Roberto de Siqueira Rodrigues,
da 2a C,&. do 28° BPM/M, integrando a guarnição da
Viatura I~-28212, seguia pela Rua Serra do Ouro
Branco, ~ In°, Vila Carmosina, São Paulo, S.P., quando
se depa(0u com os indivíduos ocupantes de um Ford
Escort ,ro: ubado, que passaram a disparar contra os
policiais nilitares, atingindo-o com um tiro na cabeça.
Socorrit:il) no Hospital Santa Marcelina, permaneceu
internacio até 7 de agosto de 2002, quando, não resis
tindo ao~; ferimentos, faleceu. Ocorrência registrada
no 53° Ui=', através do BO 3.054/02. O 2° Sargento PM
Siqueim deixou a esposa, Neide A. Di Sessa Rodri
gues, e .~. filhas: uma de 20, outra de 18 anos.

Sc·klado PM Maurício Gaiofatto - 880148-7.
En 14 de agosto de 2002, às 5h40min, o Solda

do PM ü:30148-7 Maurício Gaiofatto, da 1a Cia do 1°
BPRv, C(lnduzindo a Viatura 1-1308, motocicleta, ao
adentra" uma panificadora, onde 2 indivíduos pratica
vam roubo, foi surpreendido pelos criminosos, que o
alvejaralil com 2 tiros na cabeça. Os meliantes evadi
ram-se I~ vando a arma do policial, que, ainda socorri
do ao p::; de Vila Alpina, não resistiu aos ferimentos e
veio a ótito. Ocorrência registrada no 56° Dp, através
do BO 11" 2.247/02. O PM deixou a esposa, Claudia
Ricci G':li Jfatto, 1 filho de 11 anos e 1 filha de 7 anos.

Sck:lado PM Luís Donizetti da Silva - 862572-7.
En 22 agosto de 2002, às 17h50min, o Soldado

PM 862 i 72-7 Luís Donizetti da Silva, da 4a Cia do 35°
BPM/I, illtegrando a guarnição da Viatura 1-35432,
atendia 13 ocorrência de roubo na Fazenda Paissandu,
no Km E!: da Rodovia Miguel Melhado da Silva, em Vi-
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nhedo, São Paulo, tendo-se deparado com os crimi
nosos evadindo-se do local. Após o acompanhamen
to do veículo utilizado para a fuga, tendo os delin
qüentes abandonado o automóvel que ocupavam, o
policial prosseguiu no encalço dos indivíduos, a pé,
ocorrendo intensa troca de tiros, na qual o soldado foi
atingido, vindo a óbito quando recebia atendimento
médico. Ocorrência registrada no 9° DP de Campinas,
São Paulo, através do BO n° 3.550/02. O Soldado PM
Luís deixou esposa, Geni Soares Cardoso, e 1 filho
de 15 anos.

Soldado PM César Ricardo Siqueira -
900143-3.

Em 22 agosto de 2002, às 17h50min, o Soldado
PM 900143-3 César Ricardo Siqueira, da 4a Cia do
35° BPMlI, integrando a guarnição da Viatura
1-35432, atendia à ocorrência de roubo na Fazenda
Paissandu, no Km 85 da Rodovia Miguel Melhado da
Silva, em Vinhedo, Sp, quando se deparou com os cri
minosos evadindo-se do local. Após acompanhamen
to do veículo utilizado para a fuga, abandonado pelos
criminosos, prosseguiu no encalço dos indivíduos, a
pé, ocorrendo intensa troca de tiros, na qual o policial
foi atingido, vindo a óbito. Ocorrência registrada no 9°
DP de Campinas, São Paulo, através do BO n°
3.550/02. O Soldado PM César deixou esposa, Rosa
Cristina Franca, e 1 filha de 4 anos;

Soldado PM Simão Pedro Ribeiro de Queiroz 
800410-2.

Em 9 de outubro de 2002, às 22h24min, o Sol
dado PM 800410-2 Simão Pedro Ribeiro de Queiroz,
da 4a Cia do 35° BPM/I, de serviço na Base Comunitá
ria da Avenida Tancredo Neves, 138, Jardim Campos
Elíseos, Campinas, São Paulo, registrava uma ocor
rência de trânsito, quando 3 indivíduos desceram de 1
veículo GM Kadett, placas não anotadas, e passaram
a disparar contra ele, alvejando-o com 2 tiros. O Sol
dado PM Queiroz foi socorrido no Hospital Mário Gat
ti. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Ocorrência registrada no 9° DP de Campinas, São
Paulo, através do BO n° 4.147/02. O Soldado PM Qu
eiroz deixou a esposa, Maria Cecília de Queiroz, e 2
filhos, 1 de 9 e outro de 12 anos.

Soldado PM Diógenes Barbosa Paiva -
960834-6.

Em 22 de outubro de 2002, às 21 h, o Soldado
PM 960834-6 Diógenes Barbosa Paiva, do Corpo de
Segurança Pessoal da Casa Militar, aguardava Tho
maz Rodrigues Alckmin, filho do Governador do Esta
do, na Rua França Pinto, 280, Vila Mariana, São Pau
lo, São Paulo, no veículo GM Vectra, azul, placas
AKB-6123-Paraná, quando foi surpreendido por indi-

víduos armados, que, objetivando roubar o automó
vel, balearam-no. Ainda socorrido no Pronto Socorro
São Paulo, não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Ocorrência registrada no 36° DP, através do BO n°
6.508/02. O Soldado PM Diógenes deixou a esposa,
Fátima de Oliveira Paiva, e 3 filhos, com 4, 10 e 14
anos.

Soldado PM Ricardo Fabiano Amaya -
964126-2.

Em 05 de junho de 2002, às 12h25min, o Solda
do PM 964126-2 Ricardo Fabiano Amaya, da 2a Cia
do 19° BPM/M, integrando a guarnição da Viatura
M-19253, seguiu para aTravessa Gracia a La Vida,
s/n°, Jardim Conquista, São Paulo - S.P., para averi
guar agressão com arma de fogo, sendo recebido a ti
ros e alvejado na cabeça. Ainda socorrido no Hospital
das Clínicas, não resistiu ao ferimento e faleceu.
Ocorrência registrada no 49° DP, através do BO n°
4.827/02. O Soldado PM Amaya deixou a esposa,
Angela de Freitas Chaves Amaya, e 1 filho de 6 anos.

Soldado PM Marcelo Martins -840974-9.
Em 10 de novembro de 2002, às 17h, o Soldado

PM 840974-9 Marcelo Martins, da 1a Cia do 7°
BPM/M, de serviço no Posto Policial da Praça Fernan
do Costa, Parque Dom Pedro 11, São Paulo - S.P., foi
alvejado por disparos de arma de fogo, quando estava
próximo das barracas de camelôs existentes no local.
O Soldado PM Martins foi socorrido no PS do Hospital
das Clínicas. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e
faleceu. A ocorrência foi registrada no 1° DP, através
do BO n° 12.863/02. O Soldado PM Martins deixou a
esposa, Roselaine Cardoso Martins, 2 filhas e 1 filho,
com 7,17 e 19 anos.

Soldado PM Wendersson Attalla Baptista 
904173-7.

Em 18 de novembro de 2002, às 9h30min, o Sol
dado PM 904173-7 Wendersson Attalla Baptista, do
5° GB, atendia à ocorrência de vítima eletrocutada no
telhado de 1 supermercado, na Avenida São Paulo,
22, Jardim Tranqüilidade, Guarulhos, São Paulo,
quando parte da cobertura cedeu, provocando a que
da do policial. Com o acidente, o PM sofreu traumatis
mo craniano, queimaduras e parada cardíaca. Socor
rido no Hospital Padre Bento, em Guarulhos, São Pa
ulo, e, posteriormente, transferido para o Hospital das
Clínicas, o soldado permaneceu internado até 28 de
novembro de 2002, quando faleceu. Ocorrência regis
trada no 5° DP, através do BO n° 2.780/02. O Soldado
PM Atalla deixou a esposa, Ana Paula Martelli Cam
pos, e 2 filhos, de 6 meses e 14 anos.

Cabo PM Jones José Incherpe - 911141-7.
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Em 7 de dezembro de 2002, às 15h35min, o
Cabo PM 911141-7 Jones José Incherpe, da 58 Cia
do 36° BPM/I, integrando a guarnição da Viatura
1-16167, na Rua Duque de Caxias, 190, Centro, Irace
mápolis, São Paulo, atendia à ocorrência de indivíduo
agressivo armado com punhal, quando, ao tentar con
tê-lo, foi atingido com 1 golpe na cabeça. Socorrido na
Santa Casa de Misericórdia de Limeira, São Paulo, o
PM permaneceu internado até 11 de dezembro de
2002, quando, não resistindo ao ferimento, faleceu.
Ocorrência registrada no DP de Iracemápolis, São
Paulo, através do BO n° 997/02. O Cabo PM Jones
deixou a esposa, Maria Inês Torrezan Incherpe, e 1 fi
lha de 6 anos.

Soldado PM Dalvo Ferreira da Paixão Filho 
843211-3.

Em 14 de dezembro de 2002, às 20h40min, o
Soldado PM 843211-3 Dalvo Ferreira da Paixão Filho,
da 38Cia do 12° BPM/I, integrando a guarnição da Vi
atura 1-12370, verificava ocorrência de disparos de
arma de fogo, na Rua José Carlos Ferreira, 323, Jar
dim São Paulo, Avaré, São Paulo, quando se deparou
com indivíduo armado com garrucha, o qual, resistin
do à ordem para entregar a arma, alvejou o PM com 1
tiro na região torácica, atingindo o colete balístico
num ponto não protegido pela placa interna. Ainda so
corrido no Pronto Socorro de Avaré, São Paulo, não
resistiu ao ferimento e faleceu. Ocorrência registrada
no DP de Avaré, São Paulo, através do BO n°
2.312/02. O Soldado PM Dalvo deixou esposa e uma
filha de 3 anos.

1° Sargento PM Assiz Degrossoli Filho 
821128-A.

Em 17 de fevereiro de 2003, às 15h35min, o 1°
Sargento PM 821128-A Assiz Degrossoli Filho, do 7°
GB, empenhado no salvamento de pessoas vítimas
de enchente, em Campinas, São Paulo, veio a ser ar
rastado por enxurrada, afogando-se. Socorrido no
Hospital das Clínicas da UNICAMP, em estado grave,
acabou não resistindo e faleceu em 18 de fevereiro de
2003. Ocorrência registrada no 4° DP de Campinas,
São Paulo, através do BO n° 473/03. O 1° Sargento
PM Assiz deixou a esposa, Justina de Moraes De
grossoli, e 3 filhos de 15, 17 e 20 anos.

Soldado PM Eliseu da Silva - 951338-8.
Em 16 de março de 2003, às 1h30min, o Solda

do PM 951338-8 Eliseu da Silva, do 38° BPM/I, inte
grando a guarnição da Viatura 9-086, averiguava de
núncia de tráfico de entorpecentes, na Rua João Dag
none, 65, Santa Angelina, São Carlos, São Paulo,
quando se deparou com indivíduo armado com faca,
sendo iniciada uma luta, na qual o indivíduo subtraiu a

arma do soldado e o alvejou. Socorrido na Santa
Casa de São Carlos, São Paulo, deu entrada já sem
vida. Ocorrência registrada no DP de São Carlos, São
Paulo, através do BO n° 590/03. O Soldado PM Elizeu
deixou a esposa, Adriana Cristina Ramos da Silva, e
1 filho de 2 anos.

Soldado PM Alessandro Donizete dos Santos 
981027-7.

Em 19 de abril de 2003, às 3h, o Soldado PM
981027-7 Alessandro Donizete dos Santos, da 48 Cia
do 2° BPM/I, integrando a guarnição da Viatura 1-02470,
verificava ocorrência de indivíduo armado na Rua João
Antônio dos Santos, 960, Centro, Buritama, São Paulo,
quando, ao se aproximar para fazer a abordagem, foi
agredido com tiro na cabeça. Socorrido no Pronto So
corro Municipal e transferido para a Santa Casa de Ara
çatuba, São Paulo, em 23 de abril de 2003, não resistiu
ao ferimento e faleceu. Ocorrência registrada no DP de
Buritama, São Paulo, através do BO n° 263/03. O Solda
do PM Alessandro deixou a esposa, Márcia Cristina P.
de O. Santos, e 1 filha de 3 anos.

Capitão PM Paulo Sérgio Bentes Soares 
822388-2.

Em 12 de junho de 2003, às 13h15min, o Capi
tão PM 822388-2 Paulo Sérgio Bentes Soares, do
CCB, atendia à ocorrência de incêndio numa fábrica
desativada, na Av. Presidente Wilson, 274, Mooca,
São Paulo, São Paulo, quando, ao se deslocar para o
terceiro andar do prédio, onde a visibilidade era pre
cária devido à fumaça, caiu no fosso do elevador. O
acidente resultou na morte imediata do Capitão PM
Bentes. Ocorrência registrada no 8° DP, através do
BO n° 2.359/03. O Capitão PM Bentes deixou a espo
sa Mary Bentes Soares e 2 filhos, de 21 e 19 anos.

3° Sargento PM Luiz Marcelo da Silva Neves 
889147-8.

Em 12 de junho de 2003, às 13h15min., o 3°
Sargento PM 889147-8 Luiz Marcelo da Silva Neves,
do 1° GB, atendia à ocorrência de incêndio numa fá
brica desativada, na Av. Presidente Wilson, 274, Moo
ca, São Paulo, Capital, quando, ao se deslocar para o
terceiro andar do prédio, onde a visibilidade era pre
cária devido à fumaça, caiu no fosso do elevador. O
acidente resultou na morte imediata do 3° Sargento
PM Da Silva. Ocorrência registrada no 8° Dp, através
do BO n° 2.359/03. O 3° Sargento PM Da Silva deixou
a esposa, Isabel Cristina de Lima Neves, e 2 filhas, de
9 e 5 anos.

Soldado PM Paulo Sérgio Costa - 973414-7.
Em 19 de junho de 2003, às 4h1 Omin, o Soldado

PM 973414-7 Paulo Sérgio Costa, da 38 Cia do 12°
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BPM/I, de serviço no Posto Policial Holambra 11, na
Avenida das Posses, s/n°, Holambra, Paranapanema,
São Paulo, foi abordado por 2 indivíduos armados,
iniciando-se um entrevero. Quando o PM se deslocou
à guarita, na entrada de Holambra, para pedir apoio,
foi alvejado por comparsas dos criminosos, vindo a
óbito no local. Ocorrência registrada no DP de Para
napanema, São Paulo, através do BO n° 248/03. O
Soldado PM Costa deixou a esposa, Sandra Regina
de Luna, e 3 filhos, de 9, 8 anos e um de 3 meses.

Temos certeza de que esta Casa saberá sanear
essa grande injustiça e fará a correção do texto para
que não ocorra essa situação. E se, infelizmente, 1 va
loroso servidor ou militar vier a falecer em serviço,
com certeza, a família encontrará o justo amparo do
Estado.

Também acredito que a Liderança do Governo,
na pessoa dos Deputados Professor Luizinho e Vi
cente Cascione, saberá honrar o acordo feito com
este Parlamentar, na Presidência da Comissão de
Constituição e Justiça, quando ficou acertado que os
militares federais, estaduais, do Distrito Federal e dos
ex-Territórios teriam regime previdenciário isonômico
e que esse tratamento seria consolidado na Comis
são Especial, o que ainda não ocorreu. Mesmo novo
nesta Casa, sei que a palavra empenhada no acordo
não pode e não deve ser desfeita e será plenamente
cumprida.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro
nunciamento no Programa A Voz do Brasil e nos veí
culos de comunicação desta Casa.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA
(PSDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputado, ocupo hoje a tribuna para
registrar e comentar 2 eventos que marcarão a história
da educação brasileira, dos quais a Câmara dos Depu
tados foi, ao mesmo tempo, palco e testemunha na
quarta-feira da semana passada, 23 de julho.

O primeiro aconteceu na manhã daquele dia,
quando diversas entidades educacionais reuniram-se
em dependência desta Casa para debater os possí
veis efeitos da Reforma Tributária na redução dos re
cursos constitucionalmente vinculados à ed ucação. A
mobilização envolveu o CONSED, a UNDIME, a
UNESCO, a Associação Brasileira de Universidades
Estaduais, a Campanha Nacional pelo Direito à Edu
cação, a CNTE, o CRUB, a Associação Nacional dos
Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superi
or, Deputados Federais e Estaduais e representantes
de Conselhos de Educação.

Segundo a Secretária de Estado da Educação
de Goiás e Vice-Presidente do CONSED, Profa. Eliana
França, em matéria publicada no Correio Braziliense
de 21 de julho e reiterada no Debate "A Educação pú
blica brasileira comemora avanços apesar de ainda es
tar classificada entre as piores do mundo. Tais avanços
foram possíveis graças, principalmente, às receitas
vinculadas do orçamento da União, dos Estados e dos
Municípios, que permitiram a regularização do repasse
de recursos e o aperfeiçoamento da mecânica de apli
cação e prestação de contas, tanto na educação quan
to na saúde. Não podemos perder essa garantia cons
titucional hoje consolidada em modelo de rapidez e
transparência. A desvinculação de receita, segundo a
Secretária, ou qualquer outro artifício de redução de
recursos fere a cidadania dos brasileiros'.

Ao final do debate, as entidades presentes fir
maram a Carta da Educação, dirigida às autoridades
em geral e aos Ministros de Estado da Casa Civil e da
Educação, em especial. Nesse documento, afirmam
rejeitar "a adoção de qualquer mecanismo que venha
a reduzir a base de cálculo sobre a qual incidem as
vinculações constitucionais para manutenção e de
senvolvimento do ensino (. ..), bem como propõem a
inclusão de contribuições sociais naquela base".

Concluem citando o sempre lembrado João Cal
mon: "Há numerosas metas importantes neste País,
mas está chegando a hora de o Brasil proclamar, em
todas as oportunidades, que a meta mais importante,
realmente, é a da Educação".

Sr. Presidente, solicito que a Carta da Educa
ção, referida neste pronunciamento, seja transcrita in
tegralmente nos Anais da Casa.

O segundo evento que a Câmara dos Deputa
dos testemunhou, ou, melhor, protagonizou, na quar
ta-feira passada, foi a apreciação de substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei nO 4.476, de 2001,
que define responsabilidades em matéria de oferta de
transporte escolar.

Na oportunidade, coube-me lembrar que o Pro
grama de Transporte Escolar foi criado em 1995, pelo
então Ministro da Educação Paulo Renato Souza,
mas que, lamentavelmente, ainda não havia chegado
ao nível de aperfeiçoamento desejado por causa de
uma legislação ambígua. Coube-me lembrar também
a participação que tive, como Presidente do
CONSED, na negociação dos termos tanto do projeto
de lei original, de autoria do saudoso Nelson Marche
zan, quanto do substitutivo do Senado Federal.

No meu modesto entender, nem o texto original
nem o substitutivo são uma solução definitiva. O ideal
seria que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
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Educação tocasse um programa que repassasse re
cursos percapita, por aluno, como acontece na meren
da escolar. De qualquer forma, na ausência de outras
alternativas, entendo que teríamos feito melhor se ti
véssemos aprovado o substitutivo, que implica a parti
cipação da União no custeio da manutenção dos pro
gramas estaduais e municipais de transporte escolar.

Contudo, concordo plenamente com o colega que
disse que estávamos entre 2 alternativas imperfeitas e
que era difícil decidir entre 1 texto inviável e 1 texto im
próprio, assim corno, de alguma maneira, concordo
com aquele outro colega que comentou que, em qual
quer um dos casos, "ocorrerão muitos problemas'.

Seja como for, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a aprovação do Projeto de Lei n° 4.476, de
2001, foi um avanço importante na busca de um
transporte escolar que contribua para a universaliza
ção da educação básica e atenda à legítima reivindi
cação dos Prefeitos Municipais, que são os principais
interessados na rápida sanção dessa matéria. Estou
feliz por ter tido a oportunidade de contribuir para a
solução, ainda que parcial e imperfeita, do problema
das responsabilidades pelo transporte escolar e pro
ponho-me a lutar, associada às entidades educacio
nais e colegas Parlamentares, pelo aperfeiçoamento
da lei que acabamos de aprovar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

CARTA A QUE SE REFERE A
ORADORA

CARTA DA EDUCAÇÃO

As entidades signatárias deste documento, reu
nidas em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia
23 de julho de 2003, para promover debate público
sobre os recursos para a educação, na oportunidade
da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição
que altera o Sistema Tributário Nacional, dirigem-se:

aos Chefes do Poder Executivo, do Po
der Legislativo e do Poder Judiciário, fede
ral, estadual e municipal, para expressar a
confiança no seu empenho em garantir, nes
ta Reforma, os meios financeiros indispen
sáveis para que o dever do Estado para com
a educação possa ser cumprido com eqüi
dade e qualidade para todos;

às organizações governamentais e
não governamentais que atuam no campo
da educação, para instar a que se engajem
na defesa dos recursos financeiros neces
sários para que o direito à educação, afir-

r lado no âmbito jurídico e que vem se con
I ertendo em realidade prática, não perca a
condição de tornar-se efetivo para todos;

aos meios de comunicação social,
rara que esclareçam à sociedade as rela
ções entre as mudanças propostas para a
fleforma Tributária e os recursos para a
I :ducação nacional

e, em particular,
aos 53 milhões de crianças, jovens e

,dultos que freqüentam a escola pública,
[,uscando nela a educação constitutiva de
~ eu projeto de vida e a condição de sua cida
cania, para dizer-lhes que, se este momento
E' de risco, é, também, de grandes possibili
cades de construir melhores condições para
c;ue sua e

scola seja boa e bonita, ensine muito e
[,em e para que nela eles possam aprender
r lais e melhor do que hoje.

E~; ; as mesmas entidades expressam a plena
concord.~.ncia com a necessidade e a urgência de
uma reh rma tributária no País e afirmam a necessi
dade de um amplo debate que contribua para a defini
ção do :i stema tributário capaz de construir uma na
ção maj~; justa, menos desigual, à altura dos grandes
desafio:" deste inicio do século XXI.

Ert :!ndem, também, que uma reforma tributária
implica, necessariamente, a opção política por priori
dades (1(IVernamentais e, portanto, que as medidas
propost:15 são fundamentadas em posições éticas,
com comieqüências a médio e longo prazo, na organi
zação social, no desenvolvimento do país e na garan
tia dos di reitos fundamentais de seus cidadãos.

Ni:lo obstante, percebem que a educação corre
sério risco de sofrer grandes perdas, com a redução
dos recursos que constituem a base de cálculo dos
percentu :tis vinculados constitucionalmente à manu
tenção n ao desenvolvimento do ensino.

Gmças à vinculação, o Brasil produziu enormes
avanços educacionais. Antes da Emenda Calmon, no
início d:l. década de 70, do século passado, 36% da
populaç:i~o adulta brasileira era analfabeta. Hoje, são
13%. Em 1973, apenas 70% das crianças entre 7 e 14
anos es,lélvam na escola; hoje, são 97%. Em 1974, ha
via 19,E rnilhões de alunos no então ensino de jO grau.
Hoje, e:o:i 5tem 35 milhões no ensino fundamental. N?
ensino (ie 20 grau, de 1,7 milhões passamos a 10 !1'1
Ihões no::. ensino médio, no ano passado. E no ensino
superior, a matrícula evoluiu de 937 mil alunos em
1974 pua 3,2 milhões em 2002. Em 1976, 57% dos
professu '8S da 1a à 4a séries e 36% da 5a à Sa séries
do entãu ensino de 1° grau eram habilitados. Hoje, os
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percentuais de habilitação no ensino fundamental
são, respectivamente, de 49 e 51.

Apesar desses avanços, a educação brasileir~

apresenta problemas enormes, ainda na democratI
zação, mas, sobretudo na qualidade, que devem ser
resolvidos no prazo mais curto possível para que os
alunos que concluem os respectivos níveis de ensi~

e deixam a escola não fiquem prejudicados no seu dI
reito à educação, na vida social e nas condições de
inserção no mundo do trabalho.

Além disso, a demanda por educação vem cres
cendo em todos os níveis e modalidades de ensino,
tanto pelo desejo das famílias e dos próprios estudan
tes, quanto pelas exigências de mais conhecim~nto e
competências num mundo competitiv? .e globahz~do.

Diante dessa premente realidade cotidiana, os siste
mas de ensino são instados a dar resposta imediata.
O Ministério Público, atento aos direitos dos cida
dãos, vem atuando afirmativamente no sentido de as
segurar que o direito à educação seja cumprido, ~ão

apenas pelo acesso à escola, mas pela aprendiza
gem efetiva, inclusive com a garantia dos programas
complementares, como o transporte escolar, que já
começa a ser entendido como direito do aluno da
zona rural.

Trata-se, portanto, de ampliar os investimentos
na educação, como vem sendo defendido pela agen~
prioritária das entidades educacionais, a qual inclUI,
entre outros itens, a derrubada dos vetos ao PNE, es
pecialmente a elevação dos recursos públicos .para a
educação ao patamar de 7% do PIB, o cumpnmento
do valor mínimo por aluno do Fundef, a definição do
custo aluno/qualidade, o atendimento da educação in
fantil e a progressiva obrigatoriedade do ensino médio
e a aplicação dos recursos do FUST na universaliza
ção das tecnologias da informação e da comunicação
nos estabelecimentos públicos de ensino.

Nesse sentido, estas entidades rejeitam a ado
ção de qualquer mecanismo que venha a reduzir a
base de cálculo sobre a qual incidem as vinculações
constitucionais para manutenção e desenvolvimento
do ensino (art. 212 da Constituição Federal), bem
como propõem a inclusão de contribuições sociais
naquela base.

Com as seguintes palavras de João Calmon
pronunciadas em 1977, revive-se a significação deste
momento: Há numerosas metas importantes neste
País, mas está chegando a hora de o Brasil procla
mar, em todas as oportunidades, que a meta mais im
portante, realmente, é a da Educação. (Projeto Edu
cação, Senado Federal, 1978).

Brasília, 23 de julho de 2003.

ABRUEM - Associação Brasileira de Universi
dades Estaduais

ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes
de Instituições Federais de Ensino Superior

CNDE - Campanha Nacional pelo Direito à Edu
cação

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalha
dores em Educação

CONSED - Conselho Nacional de Secretários
de Educação

CRUB - Conselho de Reitores das Universida
des Brasileiras

UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Muni
cipais de Educação

O SR. LUIZ PIAUHYLlNO (PSDB-PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, num tempo em que as mulheres podiam ser
unicamente donas de casa, cuidando dos filhos e de
todas as tarefas implícitas, em Macaparama, na mata
norte de Pernambuco, uma mulher se dedicava à polí
tica: Anita Moraes, mãe, avó, bisavó, madrinha de mi
lhares de crianças e mãe de dezenas de filhos adoti
vos. Sua militância foi marcadamente missionária.

Para o Deputado Antônio Moraes, um de seus
netos, o falecimento de Anita Moraes representa uma
perda enorme para a família e, principalmente, para
Macaparama. "Ela era uma pessoa que tinha uma vi
são larga da vida, voltada para as questões da educa
ção, da saúde e do social", definiu.

Sua casa era também escola e hospital. Na ver
dade, um centro de assistência social, amplo, um con
sultório de psicologia, uma ouvidoria de toda sorte de
questões humanas das populações de toda aquela
região. Católica convicta, considerava a caridade sua
marca de caráter mais funda, o combustível de suas
ações.

Sua única arma: um crucifixo, que jamais aban
donava. Diante de todas as ameaças - e foram muitas
em sua longa vida política - lá estava seu crucifixo,
sua defesa, sua coragem, sua força. Num tempo em
que fazer política incluía a argumentação das armas
de fogo, armas brancas etc., Anita Moraes portava
apenas seu crucifixo. Tempo que, infelizmente, não
acabou, trágica herança que não finda. A jovem jorna
lista Natália Tavares, sua biógrafa, destacada para
entrevistar a primeira Prefeita de Pernambuco, assim
relata este primeiro encontro com Anita Moraes:

"... ao voltar eu já não era mais a mes
ma pessoa, a mesma profissional. Aquela
mulher de idade avançada e brilho quase in
fantil nos olhos me emocionou com sua for-
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ça, sua firmeza e sua vocação para abrir ca
minhos".

Perdemos esta cidadã. Que permaneça seu
exemplo de coragem e firmeza diante de todas as hu
milhações e violências.

Obrigado, Anita Moraes.
O SR. NELSON BORNIER (PSB-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os trabalhadores brasileiros estão longe de
comemorar os índices negativos da inflação. Apesar
de boa parte dos preços dos alimentos ter despenca
do, pouquíssimas famílias conseguem manter o mes
mo padrão de compra nos supermercados todos os
meses. Ficaram mais pobres que no ano passado.

Estudo divulgado pela Federação do Comércio
de São Paulo - FECOMERCIO/SP revela que, em ju
nho, os preços do grupo alimentação caíram 0,89%.
Mas nos últimos 12 meses, terminados em maio, o
rendimento médio dos assalariados encolheu 14,7%,
já descontada a inflação do período. A situação ainda
pode piorar no segundo semestre.

Sr. Presidente, nobres colegas, é lastimável e
preocupante que os nossos trabalhadores não con
tem mais com a reposição automática da inflação.
Esta garantia era uma proteção necessária contra si
tuações como esta em que vivemos, quando parcela
considerável da força de trabalho no nosso País sofre
queda acentuada de seu poder aquis~ivo.

Esta é uma tendência que já vem sendo obser
vada pelo DIEESE de muito tempo. Outro fator que
contribuiu para a queda do poder de compra dos tra
balhadores no ano passado foi a drástica redução do
contingente de contemplados com o chamado abono
salarial, remuneração que não é incorporada ao salá
rio, não onerando, portanto, os custos sociais da em
presa.

No ano passado, somente 11,15% das categori
as profissionais estudadas pelo DIEESE foram con
templadas com o abono. Nos anos de 1999 e 2000 o
abono foi incluído na maioria dos acordos salariais.

Assim, Sr. Presidente, não que estejamos pre
gando a sinistrose ou o fim das esperanças da classe
trabalhadora, mas não podemos deixar de ter em
mente que não pode ser considerada estável urna
economia com estatísticas que nem manipuladas
condizem com a realidade.

Neste período de convocação extraordinária
concentrei minhas atenções em temas relevantes
como o em questão, entre outros que não podem fugir
à ação da representação política.

Não podemos admitir, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que vire rotina a redução do poder
aquisitivo da nossa já tão sofrida classe trabalhadora.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROGÉRIO SILVA (PPS-MI. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em 25 de agosto é celebrado o Dia do Solda
do. A data refere-se ao nascimento de Luís Alves de
Lima e Silva, o Duque de Caxias, oficialmente cultua
do como Patrono do Exército Brasileiro.

Mais do que pretender enfatizar atributos de dis
ciplina e hierarquia confiados a Caxias, ao longo de
sua carreira militar, faz-se necessário compreender o
significado do culto a este insigne patriota e, por via
de conseqüência, o que representa o Dia do Soldado.

Marechal do Exército, 3 vezes presidente do
Conselho de Ministros, presidente de 2 Províncias e
Senador do Império, Caxias personificou o Pacifica
dor e Unificador da Pátria. Por ter sido o personagem
de maior destaque do processo de coesão e integri
dade de nosso território, representa a fusão do Exér
cito com a Nação.

Nobres Parlamentares, a construção do mito
Caxias aconteceu paripassu à definição do perfil e da
identidade institucional do Exército. Em breve digres
são, nosso País presenciou momentos que edifica
ram e amadureceram a consciência nacional, mor
mente o passado de glórias e sacrifícios que valori
zam o labor castrense. É bom que as novas gerações
guardem na memória episódios que justificaram a
grandeza do Exército brasileiro, instituição nacional
por excelência, herdeira de uma tradição pronta a
construir a Nação brasileira.

O soldado brasileiro, personificado em Caxias,
merece a máxima gratidão de todo o seu povo, de
todo o Brasil. Ao soldado, ainda que anônimo,
deve-se a libertação de grande parte de nosso territó
rio, no século XVII, ocupado pelos invasores holande
ses. No século XIX, forças armadas brasileiras liber
taram o País das tropas portuguesas que não reco
nheciam a nossa independência. E, desde 1822 até o
Reinado de D. Pedro 11, combateram elas em dezenas
de revoltas, revoluções e guerras que insistiam em
abalar o País. Igualmente no século XIX, o soldado
brasileiro, sob o comando de Caxias, se cobriu de gló
rias ao praticar atos de incontestável heroísmo na Gu
erra do Paraguai. Já no século XX, nossos pracinhas
foram à Europa lutar contra a tirania de Hitler e de
Mussolini, com vitórias históricas em Monte Castelo
e Montese.

_________I.'\lI...'"'_..._H_~.,...__~.~_,...~,~._"", .._",' ~_~,,_.
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Sras. e Srs. Deputados, é ainda no começo do
século XX que Caxias passa a simbolizar para o sol
dado anônimo o líder, o guia, ou ainda o modelo. Caxi
as começava, então, a despertar nas turmas de novos
oficiais das Escolas Militares o interesse em identifi
carem-se com um patrono- um grande expoente mili
tar, escolhido para servir de inspiração aos cadetes.

O que seria, Sr. Presidente, do ideal, sem a pai
xão nele investida? Os sentimentos individuais conti
dos no culto ao patrono obrigam os depositários à fi
delidade aos princípios a ele creditados. A bem da
unidade interna do Exército, era necessária a imagem
de disciplina e legalidade que Caxias inspirava aos
soldados.

A comemoração do Dia do Soldado faz jus àque
le que foi, sem dúvida, Sras. e Srs. Deputados, o protó
tipo das virtudes militares, paradigma de cidadão e de
soldado. Presta-se também essa efeméride para que o
soldado brasileiro elabore sua cuhura moral, não ape
nas individualmente, mas também em comemorações
coletivas, no sentido de que seu pensamento comun
gue em uníssono com os ideais militares.

Srs. militares do Brasil, não basta relembrar Ca
xias em discursos. É preciso pormenorizar suas facul
dades morais, seu amor à Pátria, sua vocação, inte
gridade e liderança, renovando incólume o compro
misso de seguir o símbolo da altivez dentro da ordem
e perante o poder.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de encerrar o
meu discurso com o sincero louvor aos soldados do
meu País e parabenizando os Ministros da Defesa,
José Viegas, e do Trabalho, Jaques Wagner, pelo lan
çamento do Programa Soldado Cidadão, no dia 21 de
julho deste ano. O programa oferecerá cursos profis
sionalizantes para 11 mil conscritos do serviço militar
obrigatório. Entre outros, haverá cursos na área de in
formática, eletricidade, mecânica de veículos, artes
gráficas etc. Na prática, o maior aproveitamento dos
alistados para o serviço militar complementará, a cus
tos mais baixos, outros programas do Governo Lula,
como o Primeiro Emprego e o Fome Zero.

Essas e outras ações nos fazem ter a certeza
de que o Estado brasileiro reconhece, a cada dia, a
presença da justiça social, da moralidade política e do
progresso nos ideais dos nossos militares, sempre
identificados com os anseios da sociedade na busca
da paz e da unidade nacional.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SIGMARINGA SEIXAS (PT-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, 350 adolescentes dividem os pavilhões
do Centro de Atendimento Juvenil Especializado do
Distrito Federal - CAJE. É o triplo de jovens que o
abrigo pode manter. A superlotação foi uma das prin
cipais causas da rebelião de internos, que durou 6 ho
ras e deixou quase 40 feridos, há duas semanas.

O motim acabou revelando a grave situação do
CAJE. Instalações precárias, más condições de higie
ne e excesso de internos transformaram num barril de
pólvora o centro de internação para meninos e meni
nas infratores da Capital da República.

Para aliviar a superlotação no abrigo, o Governo
Federal decidiu liberar R$ 1,2 milhão para a conclu
são das obras do CAJE 2. O novo abrigo está em
construção há mais de 1 ano, com recursos do Gover
no do Distrito Federal e, com a ajuda federal, poderá
ser inaugurado em outubro. Para o CAJE 2 serão
transferidos cerca de 120 jovens do atual centro de in
ternação.

A instituição abriga meninos e meninas de até 18
anos que praticaram infrações, desde roubos a homicí
dios. Cabe ao Juiz da Vara da Infância e Juventude de
terminar o período de internação, que é de até 3 anos,
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O CAJE 2 vai receber os jovens detidos pela po
lícia e estão aguardando julgamento. Atualmente,
eles dividem os pavilhões do CAJE com os adoles
centes que cumprem sentença. O resultado é a su
perlotação, além da exposição de meninos e meninas
ainda não julgados a um ambiente onde vivem auto
res de infrações graves.

Segundo pesquisa da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal, quase 40% dos adoles
centes que chegam ao CAJE são acusados de crimes
violentos como homicídio e latrocínio. E cerca de 70%
deles cometeram infrações motivados por brigas de
gangues e rixas pessoais.

A superlotação não é o único problema do
CAJE. As instalações são precárias e as condições
de higiene ruins. As observações foram feitas pelo
Secretário Nilmário Miranda, após vistoria na institui
ção, na última sexta-feira.

O Secretário relatou a falta de itens básicos no
centro de internação, como água potável, escova de
dentes e até papel higiênico. Promotores lembraram
que agentes sociais da instituição são alvo de ação
judicial. Eles são acusados de maltratar e espancar
internos.

A mistura de jovens violentos num ambiente su
perlotado, amedrontador e precário tem um efeito ex
plosivo. Na rebelião ocorrida há 2 semanas, por
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exemplo, os internos fizeram 8 monitores reféns e feri
ram colegas. Um deles teve o abdômen perfurado.
Armados com facas de produção caseira, os rebeldes
colocaram ainda fogo nos colchões e destruíram uma
ala inteira.

A ousadia e a freqüência cada vez maior de re
beliões, somado aos índices de reincidência de jo
vens internados, mostram que os centros de interna
ção do Brasil não têm conseguido cumprir seu papel.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles
cente, essas instituições deveriam reabilitar adoles
centes infratores, permitindo o retorno à vida social. O
trabalho de ressocialização seria feito a partir de ativi
dades criativas.

No entanto, os centros de internação transfor
maram-se em presídios onde o crime é o aprendizado
mais comum. De cada 100 meninos e meninas que
saem do CAJE, por exemplo, 16 são internados nova
mente porque foram flagrados cometendo infrações.

A liberação de recursos para a construção do
CAJE 2 é o primeiro passo do Governo Federal para
melhorar a situação dos centros de reabilitação de jo
vens do País. Entretanto, o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sabe que são necessárias outras ações para
conter a violência entre crianças e adolescentes.

É preciso investir em programas sociais e ativi
dades de lazer construtivas voltadas para a infância e
juventude do Brasil. Mais que isso, precisamos ainda
de boas escolas e pais com melhores condições de
vida para criarem seus filhos. É este cenário que o
Governo Federal está tentando construir a partir da
retomada do crescimento econômico.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva precisa, imediatamente, colocar em prática o
seu discurso político, porque a situação social que o
País atravessa é gravíssima.

E não me refiro ao discurso empregado quando
ele ainda era candidato, ao longo da campanha elei
toral do último ano. Na época, como todos se recor
dam, promessas mirabolantes foram oferecidas a
granel.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
bastaria unicamente colocar em prática o atual dis
curso de sua excelência, para abrandar o clima de dú
vida e incerteza vivido pela Nação brasileira.

Recentemente, o Presidente Lula declarou que,
abro aspas, "a lógica imposta pelos FMls da vida é tão
estreita que dentro dela não cabe uma nação", fecho
aspas. O assunto mereceu, inclusive, análise assinada

pelo jorrulista Clóvis Rossi, na Folha de S.Paulo, colu
na Opin iéio, página 2, do último sábado, dia 26 de julho.

O rlais impressionante de tudo, no entanto, é
verificar (Jue o Presidente da República, não obstante
admita q'Je a ingerência do FMI nos destinos nacio
nais é e:; :reita, não consegue manobrar no sentido de
evitar S(IIS ditames, fato que tanto mal está nos cau
sando, H ele próprio admite.

O eloverno do PT aumentou o superávit primário
que tan:o combatia, quando ainda se encontrava na
Oposiç~k, promovendo um dos maiores estrangula
mentos 11 3 que se tem notícia nos setores de produção.

Piu:: não consegue realizar nenhum investimen
to que r,: crute algumas centenas de pessoas dentre
os milhõ 3S de desempregados que vagueiam pelo
País. Is:;() porque se encontra condicionado, manieta
do pela ai lógica imposta pelo FM I e que enxerga
como "E'~ ,treita".

O Faís precisa de investimentos, Sr. Presidente,
Sras. e~;rs. Deputados, para alimentar a esperança
dos que ,lÍ estão, completamente ociosos, colocados
à margt::ln de benefícios que lhe permitam uma exis
tência c:::m dignidade.

Ncl jltima segunda-feira, ao recriar a SUDENE
SuperinlHndência de Desenvolvimento do Nordeste
-, o Pro ;idente Lula não viu uma manifestação de
protesto ,.;ontra a reforma previdenciária, lá em Forta
leza, pcw lue entrou pelos fundos do hotel onde acon
teceu a r ~união.

E El necessário, diria indispensável até, que
S.Exa. e:;teja bem atento à transitoriedade do poder,
que tud:J exige dos homens públicos e muito pouco
oferece. A glória é passageira, nada fica em definitivo,
somento as boas ações.

EI"1 função dessa transitoriedade, devemos es
tar sempre alerta e fazendo cobranças. Pois essa é
uma das atribuições que nos foram delegadas por
mandato popular.

O Elrasil ainda aguarda o anúncio de medidas
compati'Jeis com a esperança depositada nesta
Admini~;1ração Federal. Até o presente momento,
nada foi feito ou apresentado no sentido de corroborar
compromissos assumidos, o que se configura como
fato de 11 :ltureza profundamente lamentável.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA

(PMDB F'E. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, :'ras. e Srs. Deputados, o brasileiro está com
medo. A Iotina de insegurança que se instalou no País
força o G dadão a uma perversa inversão de valores,
que emp ma as pessoas de bem para prisões domici-
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liares e transforma as ruas em território propício para
a ação de bandidos. As situações de perigo ganham
fôlego a cada dia.

A Constituição é clara. Determina que a segu
rança pública deve ser exercida para preservar a or
dem pública, o patrimônio e o bem-estar das pessoas,
por meio dos diversos órgãos constituídos, segundo
seus objetivos específicos.

Isso, entretanto, não vem ocorrendo. A socieda
de é atingida pelo alastramento da violência urbana,
subproduto das desigualdades sociais e do avanço
do crime organizado. As próprias instituições públicas
instaladas em áreas periféricas e revestidas de gran
de importância social - como escolas, postos de saú
de, etc. - são hoje alvo de rotineiras invasões e assal
tos, criando insustentável situação de pânico entre
seus servidores e usuários.

A reação mais imediata da parte da sociedade
que dispõe de meios tem sido tentar se proteger com
os recursos privados a que tem acesso. Até que o Po
der Público se comprometa com as ações mais efeti
vas no campo da segurança pública, abrem-se espa
ços para a atuação de empresas especializadas em
serviços de segurança privada, em complementação
ao trabalho da polícia e liberando-a para uma atuação
mais voltada para a camada da sociedade menos fa
vorecida.

Essa situação explica, em parte, o rápido cresci
mento do mercado de segurança eletrônica no País,
voltado para o atendimento da segurança pessoal, fa
miliar e corporativa. O Brasil tem hoje cerca de 300 mil
clientes de segurança eletrônica. Nos Estados Uni
dos, por exemplo, onde o serviço foi criado há 30
anos, existem aproximadamente 10 milhões de clien
tes monitorados. É, portanto, um mercado ainda re
cente, com grande potencial de crescimento no País.

Ao contrário do que ocorre em outras áreas da
segurança privada, a segurança eletrônica ainda ca
rece de regulamentação. O transporte de valores mo
biliários pelos carros-fortes, por exemplo, é rigida
mente controlado pela Polícia Federal. A falta de re
gras para o segmento eletrônico tem sido responsá
vel por inibir investimentos, além de permitir o funcio
namento de empresas em condição técnica inade
quada, oferecendo riscos aos clientes.

O regime de concorrência ora vigente confronta,
de um lado, empresas com um alto grau de profissio
nalização, que selecionam e treinam exaustivamente
seus funcionários, investem pesadamente em tecno
logia e oferecem efetiva segurança aos usuários e, de
outro, empresas despreparadas e sem a necessária
infra-estrutura para garantir a segurança dos clientes.

A concorrência desleal, além de ameaçar a seguran
ça dos usuários, inibe os investimentos de grandes
empresas no setor, especialmente as estrangeiras.

A segurança eletrônica tem grande espaço para
crescer no Brasil, gerar muitos empregos e impostos.
Para tanto, necessita de regulamentação específica.
Por isso, estamos estudando a possibilidade de pro
por a instituição de normas que visem à regulamenta
ção do setor, conforme a Lei n° 7.102, de 1983, que já
regula o funcionamento das empresas particulares de
vigilância. O País precisa de uma legislação séria, cri
teriosa, que estabeleça exigências para empresas
que atuem nesse segmento.

Essas empresas deveriam atender às mesmas
exigências rigorosas impostas às que prestam servi
ços de transporte de valores, sendo também obriga
das a selecionar criteriosamente, treinar e equipar
seus funcionários. Enquanto o setor continuar sem re
gulamentação, e dependendo da seriedade das pró
prias empresas, serão grandes os riscos para pesso
as que usam o serviço.

Se o Poder Público é incapaz de oferecer segu
rança a todas as faixas da sociedade, deveria pelo
menos acelerar o estabelecimento de normas rígidas
de atuação das empresas privadas de segurança.
Espero que o Poder Executivo, responsável pela re
gulamentação dos serviços de segurança em nosso
País, atue neste sentido. A sociedade não agüenta
mais ser acuada pela violência, que, a cada dia que
passa, se torna mais freqüente e banalizada.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estivemos hoje reunidos, nossa ban
cada do Mato Grosso do Sul, nosso Governador,
leca do PT, e seu Secretário de Governo, Sr. Paulo
Duarte, com o Relator da reforma tributária, Deputa
do Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, deter
minados a defender os interesses justos e adequados
quanto aos assuntos que circundam essa reforma,
mais precisamente a questão dos impostos do gás
boliviano e do Fundo de Participação dos Estados.

Mato Grosso do Sul precisa da arrecadação do
ICMS do gás, pois ela representa cerca de 15% da
nossa arrecadação total. Retirá-Ia é sangrar de morte
o cofre público do Estado, inviabilizando nossa recei
ta e provocando o caos no que se refere à nossa ca
pacidade financeiro-administrativa. Hoje permitimos a
passagem do gás em quase 400 quilômetros de nos
so Pantanal, a um preço bastante elevado para o nos
so principal patrimônio ecológico. As obras do gaso-
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duto rasgaram nosso solo para fazer chegar o gás aos
Estados vizinhos, e em troca recebemos apenas a ar
recadação do imposto. Nossa proposta é manter
como estão as atuais regras da arrecadação do im
posto, o que nos evitaria ao menos a perda desses re
cursos. Como está o relatório, seremos enormemente
prejudicados na arrecadação.

Outro ponto importantíssimo destacado em
nossa reunião, em relação ao qual precisamos do
apoio e da compreensão desta Casa, diz respeito ao
Fundo de Participação dos Estados. Propomos um
equilíbrio adequado e justo para com nossas regiões.
Defendemos uma distribuição mais equilibrada, ou
seja, 40% para os Estados do Nordeste, 30% para os
do Norte e 30% para os da Região Centro-Oeste, o
que nos parece bastante pertinente, pois também so
mos prejudicados pelas perdas financeiras nos pro
dutos da agricultura e da pecuária que exportamos,
pelos quais não somos ressarcidos. Daí a importância
dessa reforma para que se reveja essa equação injus
ta para com os Estados produtores.

Deixo meu muito obrigado, em nome de nosso
Governador Zeca do PT e de nossa bancada do Mato
Grosso do Sul.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, valho-me desta tribuna para fazer algumas con
siderações sobre as sanções da União Européia (EU)
impostas às exportações de castanha-do-pará. Um
negócio em torno de US$3,3 milhões ao ano pode
não parecer um valor alto perto de grandes setores
exportadores, mas a castanha-do-pará representa a
imagem do Brasil no exterior.

É a velha realidade de sempre. Quanto mais
rico, melhor o protecionismo, que prejudica países
mais pobres, beneficiando uma agricultura poderosa
em detrimento dos produtores de pequeno e médio
porte. O pior é que tudo isso acontece em meio a uma
festejada era globalizada, que tem como fronteira o
mercado aberto.

O pretexto, para tanto rigor, é conhecido dos
produtores brasileiros. Ou seja, vale qualquer coisa,
desde que resguardem setores e prevaleça a conve
niência européia para que esse ou aquele produto
seja barrado. No caso da castanha-do-pará, a alega
ção é a casca do fruto, que, segundo a Comissão Eu
ropéia, carrega um fungo chamado aflatoxina, consi
derado cancerígeno, que acabou suspendendo os
embarques brasileiros com o produto para a Europa.

Pelas últimas medidas, divulgadas há poucos
dias, toda castanha-do-pará com casca, devidamente

processada, selecionada e hidratada, exportada para
a Europa desde o dia 5 de julho, deve ser acompa
nhada de um novo certificado em que conste o pro
cessamento do produto, desde a colheita até as em
presas exportadoras. Além disso, 100% da carga do
produto será testada, da mesma forma que a União
Européia faz hoje com o frango brasileiro por causa
do nitrofurano, um suposto antibacteriano também
considerado cancerígeno.

A decisão européia foi baseada, de acordo com
o relatório divulgado por Bruxelas, numa visita de ins
peção feita ao Pará pela Comissão Européia, entre 25
de janeiro e 9 de fevereiro, e ainda nos vários alertas
feitos às autoridades brasileiras sobre a detecção de
níveis de aflatoxina 100 vezes acima do permitido pe
las regras comunitárias.

Mas nem por isso essa medida deixa de ser ran
çosa e absurda.

A Associação dos Exportadores de Castanha
do Brasil, com sede em Belém do Pará, em corres
pondência de 9 de outubro de 2002, realçou o proble
ma ao então Ministro da Agricultura, Pratini de Mora
es, não apenas expondo as dificuldades com relação
à obtenção do atestado fitossanitário, mas também
destacando o entrave deliberado de representantes
do Ministério, no Porto de Belém, quanto à liberação
dos documentos, exigindo o laudo de presença de
aflatoxina, absolutamente desnecessário e oneroso
para as empresas, sobretudo se considerado o mais
completo descaso das autoridades dos países impor
tadores com relação ao mesmo documento.

Não é por acaso que essa medida está sendo
encarada por diplomatas brasileiros em Bruxelas, na
Bélgica, como mais um exemplo do protecionismo
agrícola europeu. Ferir os interesses dos países ricos
é pisar em brasas. Mas vamos pisar uma, duas, três
vezes, quantas vezes for preciso, para exigir medidas
governamentais que resguardem as exportações do
nosso produto.

E mais: a despeito do que alega a Comissão Eu
ropéia, a castanha é uma das principais fontes natu
rais de selênio, com cerca de 100 a 200 microgramas
por unidade. O ser humano necessita de apenas 200
microgramas do mineral diariamente para se prevenir
do câncer de mama, nas mulheres, e de próstata, nos
homens - o equivalente a uma castanha e meia. Estu
dos também apontam que a castanha é um eficiente
remédio no combate aos chamados radicais livres,
responsáveis pela degeneração e velhice humana.

No momento em que a campanha contra a bio
pirataria está em evidência - há pouco, um dos princi
pais corredores desta Casa viu-se coberto por uma
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faixa de 14 metros de comprimento com o lema cen
trai "O Cupuaçu é Nosso"- é preciso estar atento. Ao
longo de 3 dias Parlamentares manifestaram seu
apoio à luta das comunidades amazônicas, que, des
de março, em uma ação inédita, estão contestando
no Japão o registro do nome dessa fruta como marca
comercial da empresa Asahi Foods.

E, afinal, defender também a nossa casta
nha-do-pará é defender e preservar o interesse de co
munidades e o futuro da região amazônica.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VANDER LOUBET (PT-MS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, solicito a V.Exa. , com fulcro no art. 117,
XVIII, do Regimento Interno, seja o presente voto de
pesar encaminhado ao Sr. Paulo Frateschi, Presiden
te do PI, de São Paulo, e família, após a deliberação
do Plenário:

"Uma carta a alguém, Paulo Frateschi,
que está sofrendo.

Não se descobriu até hoje, muito me
nos alguém conseguiu avaliar a extensão da
dor pela perda de um ente querido, de se
perder um filho de tenra idade, ou adoles
cente, ou adulto, ou mesmo perder o pai, ou
a mãe, ou avós, e mesmo algum parente, ou
amigo, não importa, alguém que nos tenha
deixado um vazio na alma, daqueles que
não mais se pode preencher. Qual a nossa
maior dor? Será ela suportável? E até que
limite? E perder mais de um filho é dobrar o
sofrimento?

Quantos questionamentos nos inva
dem o ser, naquela ânsia incontida de mini
mizar o sofrimento alheio, de querer dividir a
dor sofrida e de desejar ardentemente que o
tempo passe mais depressa, tão depressa
que possa levar com ele todas as dores do
mundo. No entanto, são momentos tão difí
ceis que o próprio tempo parece eternizar e
a dor tão profunda e tão real que parece
matéria a nos cobrir o corpo todo. Lágrimas
que brotam sem cessar e que nos molham
até a alma aflita, já povoada de tanta desdi
ta que até parece que o próprio Deus não
existe.

Pois é justamente aí que o forte deve
buscar um lenitivo de esperança, pois a vida
persiste nos nossos atos de vontade e de
querer, de suportar a dor e de alimentar o
amor que nos cerca, com nossos familiares,

com nossos amigos, para restarem no fundo
do nosso ser as lembranças mais queridas
daqueles que se foram, talvez até para que
possamos enfrentar a vida com outro olhar
e entender que o sofrimento, talvez não o
nosso, mas dos outros, do nosso próximo,
que nada têm, seja na realidade mais pro
fundo e mais sofrido. Talvez nessa direção,
longe do egoísmo e de um eventual recolhi
mento ou isolamento, ou incompreensão
para com as coisas do universo que ainda
não sabemos explicar, venhamos a compre
ender que realmente há que fortificar-se o
nosso espírito com a oração e a palavra Da
quele que ainda morre todos os dias, sem
pre pregado na cruz.

Nossas sentidas condolências ao ami
go e companheiro, extensivas a todos os fa
miliares, por mais uma perda irreparável,
mas que todos devemos assimilar e com
preender, pois a morte é matéria e a vida é
eterna. "

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o MST é uma organização criada à
margem dos regulamentos oficiais. Esse movimento
não tem nenhum registro jurídico, nem corno empresa,
nem como ONG ou sindicato. Embora congregue as
sociações e cooperativas, o MST não tem personalida
de jurídica e, portanto, não existe no mundo jurídico.

Os líderes do MST, assumindo uma postura
messiânica, apresentam-se como os defensores dos
menos favorecidos. Para conquistar a simpatia da opi
nião pública, apresentam-se nos meios de comunica
ção como os arautos da boa causa, como os comba
tentes do bom combate, como os salvadores dos opri
midos. Na falta de um inimigo, o Sr. João Pedro Stédi
le, um dos seus líderes, elegeu a propriedade particu
lar como a responsável por todas as mazelas da soci
edade camponesa, e, sobrepondo-se às regras, às
leis e ao Estado de Direito, preconiza abertamente a
luta de classes com seu "exército de 23 milhões de
camponeses" .

Impacientes e apressados, querem soluções
miraculosas e imediatas para uma questão social tão
antiga quanto a própria História do País. De fato, que
rem essas lideranças que o Governo Federal desa
proprie e distribua terras particulares para tantos
quantos se apresentarem como membros, adeptos e
seguidores de seus ensinamentos e pregações. No
encontro com o Presidente, reivindicaram o assenta
mento de 1 milhão de famílias. Sabem essas lideran-
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ças que o Governo não dispõe de recursos para atin
gir tal meta, mas esta é a estratégia: colocar o Gover
no Federal na defensiva.

É importante frisar que a reforma agrária já con
sumiu grandes volumes de recursos do Tesouro Naci
onal; no entanto, os resultados foram e têm sido pífi
os, pois muitos dos beneficiários foram aliciados nas
periferias das cidades, não tinham vocação para a
agricultura, e, passada a euforia, abandonaram suas
glebas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a refor
ma agrária está prevista na Constituição Federal e é
regulamentada por lei. Não há nenhuma dúvida quan
to à importância de uma política fundiária fundamen
tada no respeito às normas legais e ao Estado de Di
reito. Não cabe, também, quanto questionamento
contra as atividades das entidades civis, pois o orde
namento jurídico brasileiro dá amparo legal ao funcio
namento das sociedades civis e organizações não
governamentais - as conhecidas ONGs. Mas, Sr. Pre
sidente, é necessário ressaltar que a lei exige, por ou
tro lado, que essas sociedades registrem em cartório
seus estatutos, sejam inscritas no Cadastro Geral de
Contribuintes, prestem contas à Receita Federal,
apresentem declaração de isenção do Imposto de
Renda, balanço patrimonial e demonstração do resul
tado de cada exercício fiscal, e registrem em ata a ele
ição de sua diretoria.

Na democracia é assim: a Constituição e as leis
aplicam-se a todas as pessoas, físicas e jurídicas, em
presas comerciais, associações, e organizações civis.

No entanto, Sr. Presidente, pelo noticiário, é fácil
verificar que o MST não se submete ao regime jurídi
co brasileiro. A imprensa já divulgou, em várias opor
tunidades, que esse movimento não tem personalida
de jurídica. Isto é: não é registrado em cartório, não
tem inscrição de contribuinte do Imposto de Renda,
embora receba vultosas contribuições de seus asso
ciados e inclusive de entidades estrangeiras.

E por quê? Sempre me perguntei: por que os di
rigentes dessa entidade não querem submeter-se às
leis brasileiras?

Trata-se de uma estratégia das lideranças para
driblar as leis penais do País.

Uma reportagem da revista Veja, veiculada em
abril de 2001, revela a causa dessa postura fraudu
lenta do MST. Sob o título "Não adianta processar.
Como o MST não existe no papel, ataque e destrui
ção da usina devem ficar impunes", Kristhian Kamins
ki e Lia Abbud, jornalistas da revista, desvendam a
trama dessas lideranças.

PI: \ o licença para ler um pequeno trecho, por
considE'I'i Ho esclarecedor:

'~ falta de registro do MST faz parte
(Ia estratégia para manter as acusações a
distância", afirma Carlos Ari Sundfeld, pro
/9ssor de direito da Pontifícia Universidade
(;atólica de São Paulo. Como a organização
I rão possui personalidade jurídica, só po
(Iem ser denunciadas as pessoas responsá
\ 'eis pelos danos. E como definir quem fez o
('uê, numa invasão com a participação de

.300 pessoas?
Pode-se perguntar então: por que não

/:lZer com que os dirigentes do MST pa
fluem pelos estragos? Afinal, a massa de
~em-terra age insuflada por suas palavras
(Ie ordem. Isso também não é possível. Lí
(leres como João Pedro Stédile têm o direito
(Ie argumentar na Justiça que não contro
I~m os atos da massa. Curiosamente, é o
I '7esmo mecanismo que permitiu a impuni
(Iade de gente como o "Metaleiro", ex-presi
c/ente da Gaviões da Fiel, uma das maiores
(' mais violentas torcidas de futebol do País,
ilcusada de cometer diversas barbaridades."

SI Presidente, a reportagem desnuda o MST.
Tira-lhe 3. máscara. Demonstra com muita clareza
que eS~il: movimento atua à margem da lei.

M!l; não fiquemos restritos à reportagem da re
vista. 0:3 membros do MST praticam outros crimes.
Ao inva·jlr propriedades particulares, praticam o cri
me de fi ~ bulho possessório, previsto no art. 161, inci
so 11 do :: ódigo Penal. Quando portam e usam armas,
enquadlélm-se no ilícito penal previsto na Lei n°
9.437, c E 1997. Praticam delitos penais quando inva
dem e )Ioqueiam praças de pedágio em rodovias,
quando i wadem prédios públicos e depredam as se
des e iII ;talações de órgãos públicos e quando sa
queiam: argas de caminhões.

SI Presidente, causa-me espécie a percepção
de que Iideranças do MST querem conduzir os pro
gramas :Ie reforma agrária. É inconcebível que o Go
verno P(·ssa negociar com uma entidade que não
existe, ClI fazer parcerias com uma instituição que, ao
arrepio da lei, pratica atos ilícitos e busca alcançar os
seus obintivos, desdenhando das autoridades consti
tuídas.

Nt::~;se sentido, faço um apelo às autoridades
competi! )tes no sentido de que imponham limites às
ações c r,minosas que são denunciadas diariamente
na irnprtllSa brasileira.
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É preciso fazer a reforma agrária, mas não da pela boa vontade e generosidade de Estados natural-
maneira como quer o MST. A política fundiária é, mente privilegiados.
como já disse, regulada por lei, e deve ser realizada Só para lembrar aos desatentos: a reforma tribu-
somente nos limites da lei. tária foi cobrada com insistência pela sociedade para

Era o que eu tinha a dizer. simplificar o sistema de arrecadação, para eliminar as
O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB-MG. Pronun- bitributações, para aliviar o bom contribuinte, para

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ampliar a base tributária, para fortalecer a competitivi-
Deputados, em que pese à boa vontade demonstrada dade e gerar, conseqüentemente, empregos.
pelo relator, Deputado Virgílio Guimarães (PT-MG), a Todos os candidatos fizeram essas promessas
proposta de reforma tributária que transita na Câmara e com elas se comprometeram em alto e bom som,
não atende à necessidade pela qual foi reclamada. mas, como as eleições se foram, a conversa virou ou-
Longe de modernizar e democratizar a arrecadação, tra. Isto é uma traição.
a versão de reforma apresentada mantém o cipoal de O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL-PA. Pronuncia
tributos, taxas, contribuições e impostos variados que o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-
incidem sobre os setores produtivos, tirando-lhes a putados, na última segunda-feira nós paraenses fo-
competitividade e o sossego para trabalhar. mos surpreendidos com uma postura da Companhia

Engana-se quem considera o atual superávit na Vale do Rio Doce, que ingressou na Justiça Estadual
balança comercial um argumento favorável ao siste- com uma ação de indenização contra o jornal O Libe-
ma tributário em vigor; o Brasil exporta essencialmen- ral, por supostos danos causados à sua imagem, em
te produtos agrícolas, minérios e semi-elaborados função de 24 matérias de cunho jornalístico, veicula-
que não se ressentem do efeito tributário em cascata. das desde abril do corrente ano. As matérias versa-

Na proposta do Deputado Virgílio Guimarães in- vam sobre o pagamento de royalties, áreas de terra,
ações judiciais, ferrovias, consumo de energia, dentre

corporaram-se as exigências, os caprichos e a fome
outras, que apontavam uma postura da CVRD contrá-

da União, dos Estados e seus governantes. Trata-se ria aos interesses do Estado do Pará.
de um arcabouço montado para acomodar problemas

Apesar da surpresa, a atitude da Vale, se anali
de caixa, ineficiência, c1ientelismo e privilégios. O

sada com mais calma, é extremamente coerente com
Brasil que sua a camisa de verdade, o trabalhador, os

a sua atuação em nosso Estado, na medida em que
contribuintes que pagam a conta ficaram fora das

mais uma vez revela o fato de que aquela companhia
conversas. não conhece o Pará e os paraenses, não conhece as

Alguém pode argumentar que o povo está pre- nossas realidades, as nossas lutas e a nossa história.
sente nessa discussão através de seus representan- Do Pará somente quis e quer a riqueza. Nenhum ou-
teso Besteira. O que está em ato é um grande complô tro envolvimento a interessa. A história da atuação da
da classe política que ainda tem 3 anos e meio de Vale tem sido essa, e o jornal O Liberal, como meio
mandato. É um assalto que custará caro ao Brasil que que reflete o sentimento de um povo, prestou-se a
levanta cedo, tem calos nas mãos e ganha um mise- mostrar a realidade dessa história com seu jornalismo
rável salário. Um Brasil cansado de conversas de investigativo competente.
fome zero, de programas sociais, de promessas tira- A infeliz iniciativa da Companhia Vale do Rio
das da cartola e que deseducam e institucionalizam a Doce somente contribui para a crescente repulsa que
esmola. O povo quer trabalho, quer emprego, quer se- o paraense sente pela empresa. Em qualquer disputa
gurança. A melhor política social é aliviar e não au- que envolva a Vale e O Liberal, sempre a primeira sai-
mentar a carga tributária, abrindo assim perspectivas rá perdendo. É um típico caso em que o passado ser-
para que os desempregados, os subempregados e os ve de parâmetro para se chegar a um juízo de valor. O
jovens encarem o futuro com esperança e a vida com passado de O Liberal é de seriedade, de contribuição
dignidade. para o progresso, de lutas democráticas, de credibili-

Na proposta não há nada que possa fomentar o dade e de confiança perante o povo paraense. O pas-
crescimento. Ela visa tão-somente perpetuar as con - sado da Vale é de autoritarismo, indiferença, usurpa-
tribuições que nasceram como provisórias, aumentar ção de riquezas, brigas com garimpeiros, truculência
a arrecadação com sutis artimanhas e acabar com a e descréd~o. É por isso tudo que, no presente, inequi-
guerra fiscal. Uma guerra que se demonstrou benéfi- vocamente o paraense se coloca ao lado de O Libe-
ca para o desenvolvimento de regiões que, de outra ral, esperando que a malfadada ação da Vale seja to-
forma, não teriam como consegui-lo se esperassem talmente rejeitada pela Justiça do Estado.
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Se a idéia da direção da Vale era a de preserva
ção, o que ela fez mais parece um tiro no próprio pé,
em função dos prejuízos que a ação já causou à sua
própria imagem. Tal atitude é o espelho da atual admi
nistração e do seu Presidente, o Sr. Roger Agnelli, um
burocrata que fica no Rio de Janeiro tocando uma po
lítica totalmente descomprometida com os paraenses
e chega ao ponto de levar um pólo siderúrgico para
criar empregos em outro Estado da Federação, em
vez de implementá-lo no próprio Pará, de onde extrai
grande parte dos minerais que constituem seu maior
patrimônio.

A Vale conseguiu reunir em manifestações de
indignação todos os segmentos organizados da soci
edade paraense. Desde autoridades do Executivo,
Legislativo e Judiciário, passando pelas associações
de classes profissionais e chegando a população de
um modo geral, há o unânime sentimento de rejeição
às atitudes recentes da Companhia, especialmente
quanto as essas últimas, a de levar sua unidade de
beneficiamento para o Maranhão e a de atentar con
tra a liberdade de imprensa via intimidação.

Recentemente promovi campanha informativa
por meio de painéis cuja chamada era: "Sem o Pará a
Vale não vale nada!" Ao que me parece, a verdade
dessa frase está tornando-se cada vez mais forte na
consciência paraense. Espero que um dia também a
própria Vale desperte para entender essa realidade.

Ao jornal O Liberal a minha solidariedade e o in
centivo para que continue a ser, para nós paraenses,
uma bandeira de jornalismo sério e comprometido
com a verdade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição nO
40, que trata da Previdência Social, não resolve os
problemas de um importante segmento da sociedade
brasileira; ao contrário, agrava-os. As modificações
apresentadas ao Congresso Nacional dão muito pou
co resultado e ainda fomentam o terrorismo entre os
servidores públicos federais, estaduais e municipais
em todo o País, levando a se aposentarem mais cedo
os que já têm ou terão tempo em poucos meses. Não
pode ser de outro modo: quem vai esperar a PEC n°
40 ser aprovada para perder dinheiro?

Isso, aliás, já está acontecendo, como informa o
jornal Folha de S. Paulo em sua edição de domingo, à
página A-4, sob o título "Reforma provoca corrida de
servidores à aposentadoria". De janeiro a abril, se
gundo dados do Ministério do Planejamento, 3.213

servidores federais aposentaram-se, um aumento de
41,48% em relação ao mesmo período do ano passa
do, número equivalente à metade de todas as apo
sentadorias em 2002. Isso significa que se houvesse
déficit na previdência dos servidores públicos, o que é
fortemente questionado por todos os cálculos das en
tidades mais conceituadas, esse déficit aumentaria,
pois o funcionário, ao se aposentar, deixa de contribu
ir. Afinal, contribuiu durante 35 anos de sua vida sobre
o valor total de seu salário.

A situação é mais preocupante nas universida
des federais. A quantidade de pedidos na Universida
de Federal de Mato Grosso do Sul aumentou 7 vezes
em relação ao ano passado. Somente em março e
abril deste ano 60 professores e técnicos administrati
vos deram entrada a seus pedidos, contra apenas 8
em 2002. A UFMS enfrenta déficit de 83 docentes,
pois o Governo Federal não tem feito concursos para
reposição. Na UFRJ, do Rio de Janeiro, os pedidos
cresceram 106,25%. De janeiro a abril, 33 professo
res deram entrada à aposentadoria. "Existem univer
sidades que podem perder 50% de seus professo
res", comenta, alarmada, a presidente da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino
Superior - ANDIFES, Profa. Wrana Panizzi, reitora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela diz
ainda, referindo-se ao Governo Federal: "O Estado
precisa decidir se a educação será uma prioridade
ou, mais uma vez, alvo de descaso".

Em um pronunciamento rápido, não é possível
analisar ponto por ponto as propostas dessa nefasta
reforma da Previdência no nosso País. Mas alguns
aspectos precisam ser destacados. Por exemplo: o
principal alvo da reforma são somente os funcionários
públicos. Por quê? Os 41 milhões de brasileiros que
são trabalhadores autônomos estão fora do sistema,
não mereceram uma vírgula sequer na PEC n° 40.
Nada há na proposta para integrá-los ao sistema de
contribuintes, dando-lhes perspectivas e deles reco
lhendo uma contribuição mensal que aumentaria a re
ceita do INSS.

Outro problema grave: os servidores públicos
que estão prestes a se aposentar serão afetados dire
tamente pelo aumento em 7 anos da idade mínima
para a aposentadoria. Terão que trabalhar mais 7
anos! Também muda o cálculo do benefício, que dei
xa de ser integral e passa a ser a média de todos os
salários da vida do servidor. Ninguém sabe o quanto
isso vai significar. Especialistas calculam que um ser
vidor que ganhe, por exemplo, R$ 8 mil por mês vai ter
de aposentadoria somente R$ 3 mil. É correto? E as
pensões? As futuras pensionistas receberão somen-
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te até 70% do valor da pensão paga atualmente, que
é integral. Há casos em que o valor da pensão cairá
para 30%. Um absurdo!

Do modo como está, é impossível posicionar
mo-nos a favor dessa proposta, mesmo reconhecendo
que a Previdência Social precisa ser modernizada e fe
chadas as brechas que deixam os especialistas preo
cupados quanto ao futuro dos atuais contribuintes.

Defendo que uma reforma séria deve ser feita,
com cautela, após ampla, geral e irrestrita análise por
parte da sociedade, pois todos os brasileiros estão di
reta ou indiretamente envolvidos nessa polêmica
questão.

Obrigado.
O SR. GEOOEL VIEIRA LIMA (PMDB-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estou encaminhando à Casa projeto
de lei que transfere à Polícia Federal, ao Ministério
Público Federal e à Justiça Federal a competência
para apurar e julgar os crimes de tortura.

O propósito da iniciativa é reduzir a impunidade
para este tipo de prática, que lança o Estado à delin
qüência e o transforma em aniquilador de direitos.

Há poucos dias, o jornal A Tarde informou - com
base nos últimos relatórios da ONU e do Movimento
Nacional de Direitos Humanos (MNDH) - que o meu
Estado, a Bahia, não somente é campeão em tortura,
ao lado de Minas Gerais, como também é recordista
nos índices de impunidade para este tipo de crime.
Um exemplo: dos cerca de 200 casos que estão sen
do acompanhados na Bahia pela ONG Tortura Nunca
Mais, apenas um está em processo de julgamento.

Os relatórios da ONU e do MNDH informam que
Bahia e Minas respondem por 31 % das 1.629 denún
cias registradas. Indicam também que 80,12% das
alegações de tortura têm como autores agentes públi
cos - policiais e funcionários de prisões. No Brasil
como um todo, a situação não é muito diferente: 77%
das denúncias recebidas correspondem a torturas
praticadas pelos mesmos tipos de autores.

Apesar de, com o fim da ditadura militar, o Go
verno Federal, a Polícia Federal e as Forças Armadas
terem cessado a prática da tortura, essa modalidade
de violência institucional se generalizou no Brasil, sob
a vista grossa dos governos estaduais.

As entidades de direitos humanos apontam,
como principal motivo da impunidade, o corporativis
mo do Executivo, Judiciário e Ministério Público dos
Estados.

O assessor jurídico do Tortura Nunca Mais, o
advogado Eduardo Carracedo, disse ao jornal A Tar-

de que "os delegados colocam dificuldades para fazer
as investigações dentro das unidades policiais quan
do há uma denúncía de tortura".

Outra fonte ouvida pelo jornal, a Coordenado
ra-Gerai da Campanha Nacional contra a Tortura do
MNDH, Roseana Queiroz, afirmou que as corregedo
rias policiais "são muito lentas, burocráticas e corpo
rativas' e "não têm dado respostas' nos casos envol
vendo tortura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto
de lei que apresento altera a Lei nO 9.455, de 7 abril de
1997. Essa norma criminalizou a tortura, mas tem-se
mostrado insuficiente como instrumento para proces
sar e condenar os funcionários torturadores.

A alteração proposta é a inclusão de um artigo
designando que a apuração e o julgamento dos cri
mes de tortura passem a ser de competência exclusi
va da alçada federal: Polícia Federal, Ministério Públi
co Federal e Justiça Federal.

Em 2000, o Governo Fernando Henrique Cardo
so produziu o Primeiro Relatório Relativo à Imple
mentação da Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degra
dantes no Brasil. O documento, mostrando com rigor
e sem dissimulação a continuidade da tortura no País,
foi entregue pelo Itamaraty à ONU.

Os governantes estaduais jamais seguiram o
exemplo do Governo Federal. Jamais reconheceram
às claras que seus policiais torturam sistematicamen
te suspeitos nas delegacias, com a conivência ou a
tolerância de seus superiores imediatos.

Esse acordo tácito dos governos estaduais de
conceder a autoridades públicas o poder discricioná
rio de torturar e de fazer execuções sumárias apenas
agrava a sensação de insegurança.

Se os Estados toleram a tortura por opção ou
pela proximidade entre os agentes de repressão e os
torturadores, é preciso entregar o assunto às institui
ções federais, que estão isentas de interferências po
líticas ou corporativas.

O Brasil ratificou a Convenção contra a Tortura
em 1989 e, na falta de cooperação dos Estados, cabe
à Federação a responsabilidade de fazer cumprir a
norma internacional.

Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que este projeto de lei seja aprovado e possa contri
buir para um Brasil menos violento e uma polícia mais
ciosa dos seus deveres.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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o SR. VANDERLEI ASSIS (PRONA-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com enorme satisfação que venho
a esta tribuna cumprimentar o Congresso Nacional
pela realização da Semana do Software Livre no Le
gis�ativo' nos dias 19 a 21 de agosto.

Software Livre é um conceito revolucionário 
não só de tecnologia, mas também de liberdade. Essa
idéia tem, na verdade, inspiração nos primórdios da
informática, quando a manufatura de programas era
feita de maneira artesanal e, na maioria das vezes,
sem visar lucro. Esse conceito inicial se perdeu e, de
uns tempos para cá, buscou-se o lucro, este maximi
zado pela ampla disseminação da informática nos
dias de hoje. Pode-se dizer que os lucros auferidos
com a comercialização de softwares proprietários são
altíssimos. Basta consultar a lista dos homens mais ri
cos do mundo.

Estima-se que no Brasil sejam gastos mais de 3
bilhões de reais por ano na aquisição e renovação de
licenças de uso desses softwares. Estimativas da Se
nadora Serys Slhessarenko, do PT de Mato Grosso,
apontam para gastos da União com softwares propri
etários, somente em 2002, de 125 milhões de reais.
Apesar desses valores e da conhecida escassez de
recursos públicos, muito nos espanta o fato de o soft
ware livre não ter tido receptividade maior nas diver
sas esferas do Governo.

No entanto, algumas iniciativas no Brasil vêm
demonstrando que é possível acreditar nessa nova
modalidade. No Rio Grande do Sul foram implantados
diversos programas. Entre eles, o Rede Escolar Livre
que possibilitará o acesso à Internet de mais de 2.000
escolas utilizando Software Livre. Com o projeto, es
pera-se economizar em torno de 40 milhões de reais
em licenças. Outro exemplo, o Metrô de São Paulo es
tima ter economizado em torno de 1 milhão de reais
por ano utilizando-se desse novo conceito. Pode-se
enumerar várias iniciativas em andamento, tais como
nas cidades de grande porte como Campinas e Belo
Horizonte e até nas pequenas como Rio das Ostras,
no Estado do Rio de Janeiro.

No entanto, apesar de todo o gasto efetuado
com softwares, estatísticas indicam que somente
10% da população brasileira tem acesso à Internet.
Incentivar a inclusão digital mediante o uso de softwa
res proprietários, além de significar custo altíssimo
para o Erário, irá implicar maior transferência de re
cursos para pagamento de roya/ties a empresas es
trangeiras. Em mercado como o brasileiro, onde ape
nas uma empresa detém 90% dos softwares chama-

dos sisl .~ mas operacionais, a concentração de rique
zas é ulr a conseqüência inevitável.

Sol tware Livre é uma concepção ampla e refe
re-se nfl') somente à liberdade de executar progra
mas gr.:ll uitos, mas também à liberdade de estudar,
adaptaI distribuir cópias livremente e melhorar pro
gramas ': e computador. Incentivando o uso desse tipo
de softw~re incentiva-se o desenvolvimento tecnoló
gico nacónal, a geração de empregos e riquezas no
país. P.:, aplicações são inúmeras. Por exemplo,
pode-SE? antever sua aplicabilidade no desenvolvi
mento eI( I novo padrão da TV digital que se encontra
ora em :Jiscussão, fato este da maior relevância tec
nológic':l. e comercial.

Nm.sos jovens e crianças têm que possuir liber
dade de ~scolha. Um jovem com opção, hoje, utilizará
mais dE: uma ferramenta de trabalho no futuro e, se
escolhe 1- uma ferramenta de trabalho nacional, certa
mente u tará gerando empregos e riqueza no país.

CUI n o intuito de se aprofundar a discussão des
se novo paradigma, a realização da Semana do Soft
ware Lil,'ie do Legislativo reveste-se de relevância e
de oport midade ímpar. Na programação, que conta
com div'l-sos eventos, o Seminário O Software Livre e
o Desel"llfolvimento do Brasil possibilitará a oportuni
dade dE: jebater com especialistas nacionais e inter
nacional:; as aplicações e os efeitos desse software
no Brasil

Q'.loro saudar o Presidente do Senado, José
Sarney, (lO PMDB do Amapá, de quem partiu a inicia
tiva daquela Casa para discussão do assunto. Coinci
denteme 1te, a Câmara dos Deputados já discutia o
assunto 110 âmbito do Centro de Informática da Casa.
Dessa j,yma, a organização de um seminário conjun
to foi unu feliz e natural conseqüência.

Pé,J 3. finalizar, quero registrar os meus sinceros
agradeci nentos à Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni:: 3.ção e Informática pela aprovação do reque
rimento (Ie Audiência Pública a respeito do assunto e
pelo apu o institucional proporcionado para a realiza
ção da ::3 emana do Software Livre no Legislativo.

Ac radito que estamos trilhando o caminho cor
reto: o cio desenvolvimento. Não à subserviência!

Arl/Oveito o ensejo para comunicar a esta Casa
que, na :;emana do Software Livre, estaremos fazen
do o lélllçamento oficial da Frente Parlamentar do
Softwam Livre. Desde já conto com o apoio das Sras.
e dos SI"!;. Parlamentares.

MilitO obrigado.
O ::3 R. ROBERTO PESSOA (PL-CE. Pronuncia o

seguint<:: discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

,-----_....."'*....,....,',..... ".,, .•
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tados, no último domingo, dia 27 de julho, a comunida- V - GRANDE EXPEDIENTE
de de Kágado, no Município de Maracanaú, Estado do Antes de conceder a palavra ao primeiro orador
Ceará, se encheu de alegria e emoção ao participar da inscrito, Deputado Josias Quintal, quero pedir descul-
primeira celebração eucarística do Pe. Francisco Júni- pas aos oradores inscritos para o Grande Expediente
or de Oliveira Marques. Sendo eu filho daquele Municí- pelo atraso.
pio muito me honra e conforta saber que nosso estima- Normalmente, a Ordem do Dia começa às 17h.
do Júnior, agora Pe. Júnior, estará à frente da condu- Esta Presidência tem procurado levar o Pequeno
ção espiritual da comunidade de Kágado. Expediente até às 16h, a fim de que todos os Parla-

Filho de Zacarias e Maria Lúcia de Oliveira Mar- mentares possam ter acesso à tribuna da Câmara
ques, Pe. Júnior nasceu no dia 2 de junho de 1974, para dar suas mensagens, justificar às suas regiões
sendo o sexto dos 9 filhos da família. Tendo uma infân- as reivindicações e pleitos dirigidos aos mais diferen-
cia bastante atribulada, acometida de uma série de en- tes segmentos da sociedade.
fermidades, o pequeno Júnior demonstrou desde cedo Concedo a palavra ao Sr. Deputado Josias Qu-
muita força de viver e fé, ao confiar na intercessão de intal.
São Francisco de Canindé a cura de suas doenças. O SR. JOSIAS QUINTAL (PSB-RJ. Sem revisão
Tendo suas preces atendidas e assim restaurada sua do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
saúde, Júnior inicia os estudos na Escola Fundamental ao ocupar a tribuna desta Casa Legislativa, quero pri-
Parque Luzardo Viana, em Maracanaú, onde foram meiramente manifestar minha gratidão ao povo do
despertados os primeiros sonhos de sua infância e, Estado do Rio de Janeiro por me permitir a honraria
em seguida, ingressa na Escola São Judas Tadeu, de falar em seu nome. Não me posso também deixar
perto de sua residência na comunidade de Kágado. de referir aos 500.000 milicianos e bombeiros que

Pe. Júnior sempre foi considerado por seus pro- atualmente integram o serviço ativo das Polícias Mili-
fessores como dotado de muita inteligência, cheio de tares e do Corpo de Bombeiros, somados ainda ao
espírito humanista e de grande sensibilidade social e não menos expressivo contingente de inativos e de-
espiritual. pendentes que, juntos, ultrapassam a cifra de 1 mi-

lhão de cidadãos brasileiros que, direta ou indireta
Aos 9 anos de idade, no momento de sua Prime- mente, pertencem ao nosso público interno.

ira Eucaristia, Pe. Júnior já descobrira sua vocação,
Sendo um desses milicianos, guardo em mim o

revelando a D. Elizabeth, catequista da Igreja de San- orgulho de pertencer aos quadros da Polícia Militar do
ta Luzia, que queria ardentemente se tornar sacerdo- meu Estado. Por isso a corporação é parte da minha
te. Logo D. Elizabeth pediu que Júnior se engajasse vida, uma vez que nela me incorporei ainda jovem e lá
nos trabalhos de comunidade e grupos de jovens da trabalhei durante 30 anos.
pequena Igreja. E assim, Júnior seguiu firme na busca Por conta desse esforço profissional fui alçado
de seu ideal. Ao conhecer D. Aldo Pagotto, à época ao elevado cargo de Secretário de Estado de Segu-
Pároco de São Benedito, mais uma vez, o jovem Júni- rança Pública durante o Governo Anthony Garotinho,
or confirma sua vocação ao encontrar no sacerdote em momento de crise institucional e de crescente au-
um grande apoiador e conselheiro espiritual. D. Aldo mento dos índices de violência e de criminal idade na-
não poupou esforços para que Júnior se pudesse quele Estado. Por isso, creio que devo gravar alguns
manter em seu caminho rumo ao sacerdócio, quando dados concretos sobre os problemas com os quais
em 9 de Março de 1995 Junior entra finalmente no me deparei e ações que desenvolvemos e que servi-
Seminário de São Benedito. ram tão-somente para provar que administrar a segu

rança pública, ou melhor, a insegurança pública, não
Gostaria de registrar desta tribuna meus votos e pode ser exclusividade da polícia.

orações, pedindo a Deus que ilumine a caminhada de fé Assim, ao iniciar aquela gestão, diagnosticamos
do jovem Pe. Júnior na condução espiritual do povo de o problema, as possíveis soluções e priorizamos
Kágado. Que Deus lhe conceda muita sabedoria e dis- ações. Ao contingente policial defasado há mais de
cernimento no exercício de suas funções e, acima de uma década respondemos com a inclusão de 17.000
tudo, que possa ser sempre esse constante canal do novos policiais, a maior da história em apenas um pe-
amor de Deus na vida da comunidade de Maracanaú. ríodo governamental. À baixa operacionalidade res-

Muito obrigado. pondemos com a prisão de 4 pessoas infratoras por
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas- hora. Mais de 10.000 armas foram apreendidas em

sa-se ao cada ano e destruímos 100.000 em apenas 1 dia, em
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solenidade que registrou o maior ato do gênero no
mundo. Prendemos as maiores lideranças conheci
das no tráfico, inclusive em outros Estados. Mas, ape
sar de todo esse esforço, não se pôde evitar que hou
vesse em média 500 homicídios/mês - um quadro
aterrador, sem dúvida.

Todavia, não me deixei vencer pelo desânimo.
Pelo contrário, aprofundei de modo insólito, além do
conhecimento teórico inerente à profissão que abra
cei' a experiência de exercer um cargo deveras com
plexo, desgastante e incompreendido. Nem me devo
referir às pressões que um secretário de segurança
pública é submetido no dia-a-dia no seu mister de ad
ministrar a grave situação de insegurança que afeta
difusamente a população.

Essas dificuldades, entretanto, têm me levado a
uma reflexão mais acurada da questão da segurança
pública no Brasil, já que os Estados federados jamais
possuíram autonomia suficiente para gerir problemas
setoriais. Embora o País vivencie um regime federati
vo, na prática, a centralização de poder não mudou
muito desde a Proclamação da República até os dias
de hoje.

A tendência tem sido a de se administrar a segu
rança pública ou, melhor dizendo, a insegurança pú
blica, por meio de um sistema muito mais voltado à
garantia dos Poderes do Estado e de suas instituições
do que à proteção dos cidadãos contra a violência e o
crime.

Sim, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil jamais, em
toda sua história, possuiu uma polícia civilista, assim
como seus Poderes ainda guardam resquícios de um
império que se tornou república sem muita novidade a
acrescentar, ou melhor, com a novidade da predomi
nância do positivismo de Comte. De lá para cá, se
nhores, pouca coisa mudou. Vejam, por exemplo, a
Bandeira Nacional, onde está forjada a frase Ordem e
Progresso, parte do lema positivista: "O amor por
princípio, a ordem por base, o progresso por fim".

Tudo bem. Mas, afinal, de que modo devemos
divisar a frase gravada no Pavilhão Nacional? Será
que devemos acatá-Ia ainda hoje, como também su
gere o apostolado republicano, ou seja, "a ordem por
base, o progresso por fim'? Ora, que o seja. Vamos,
então, focalizar aquela "ordem" partindo da premissa
de que o Brasil é um polissistema social. Assim, pode
mos concluir que esse polissistema possui uma orga
nização formada por estruturas federais, estaduais e
municipais, complementadas por instituições públi
cas e particulares e demais segmentos que forjam, no
seu todo, a dita sociedade organizada.

Esta ordem, sem dúvida, só pode referir-se à
mais importante de todas, aquela que decorre da legi
timidade do ser da convivência social: a "ordem soci
al". Ou será que não?

É claro que no Estado Democrático de Direito o
ordenamento jurídico decorre do ordenamento social.
Mas aqui relevo o interessante aspecto, que merece
uma reflexão acurada. A que e a quem se destina o
ordenamento jurídico pátrio? Será que ao atendimen
to aos anseios e valores sociais dos cidadãos ou ao
resguardo do Estado e de suas instituições?

Eis a primeira questão, a que antecede a discus
são sobre a ordem pública, o que mais diretamente
pretendemos deixar gravada nesta Casa Legislativa à
disposição dos Exmos. Srs. Parlamentares.

Contudo, mesmo sem pretender inferir sobre
conceitos doutrinários, não se pode conceber a or
dem pública senão como decorrente da ordem jurídi
ca, esta que, numa equação de valor, necessaria
mente brota da ordem social. Se assim não for, não há
democracia nenhuma, pois a legitimidade (o ser) é
que deve gerar a legalidade (o dever ser). Difícil equi
líbrio, sem dúvida, eis que envolve interesses e cultu
ras enraizadas desde os tempos anteriores à própria
Proclamação da República. Mas o foco que nos inte
ressa é a ordem pública. E aqui, à guisa de ilustração,
cabe sublinhar um conceito de autoria do eminente
Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, cujo renome
no âmbito do Direito Administrativo dispensa apre
sentações. Diz ele:

"Ordem pública, objeto da segurança
pública, é situação de convivência pacífica e
harmoniosa da população fundada nos prin
cípios éticos vigentes na sociedade".

E Inclui como "fundamento axiológico da Ordem
Pública as vigências éticas da sociedade: o direito, o
costume e a moral".

Não há, nesse sentido, como deixar de citar um
fato atual, concreto, que nos deve levar a uma refle
xão crítica sobre a cultura absolutista, que ainda pre
domina com enorme peso no comportamento do
Estado brasileiro.

Vejam bem o exemplo elementar: ao mesmo
tempo em que ele, o Estado, tipifica os jogos de azar
como contravenção penal em relação aos particula
res, ele, o Estado, é o primeiro a praticá-lo acintosa
mente, instituindo, em diversas modalidades, enga
nando os pobres e amealhando seus miseráveis tro
cados. Mais que isso, ainda permite que famosos e
endinheirados televisivos, donos de bingo, banquei
ros de bicho também explorem descaradamente a mi-



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35737

séria do povo, com suas modalidades astutas de jo
gos de azar, enganando-o com a falsa idéia de que
muitos são premiados, quando, na verdade, são pou
cos os que ganham os prêmios. Chama-se isso, em
propaganda, de "generalização brilhante", que a gros
so modo se parece com a nefanda idéia de que uma
mentira repetida mil vezes vira verdade.

Por que o Estado não legaliza ou proíbe total
mente os jogos de azar, mas valendo para todos a de
cisão? Ora, vejo isso tão difícil que até me obrigo a
concordar com o sofista Trasímaco: '~justiça é o inte
resse do mais forte, ou seja, do governante':

Vejam bem. Após essa constatação, já nos po
demos enveredar por caminhos que nos trazem à lide
outra reflexão deveras simples. Se tornarmos àquele
polissistema social lá do início, concebendo-o como
se fosse o Brasil, deparamo-nos com a sua organiza
ção e a sua ordem. Todavia, essa compreensão am
pla e genérica poderia ser restrita à comparação des
se complexo polissistema com o corpo humano, este
que, sabe-se lá, pode até ser mais complexo que o
próprio Brasil. Afinal, o Brasil vem vivendo, ou mal ou
bem, enquanto os corpos de muitos brasileiros su
cumbem inexoravelmente, seja por velhice, acidente,
violência ou doença, seja por falta de prevenção ou,
então, por enfermidade malcuidada ou incurável. Sim,
o corpo humano saudável tem sua "organização" (a
anatomia representada por seus subsistemas orgâni
cos) e sua "ordem" (a fisiologia, ou seja, o funciona
mento perfeito de todos os subsistemas orgânicos). É
claro que, desde o nascimento, é pré-requisito indis
pensável que o corpo humano funcione a contento,
ou seja, saudavelmente. Mas há a doença que surge
a desordenar a saúde. E são tantas as doenças, e tão
variadas, que exigem remédios e mais remédios, es
pecialistas e mais especialistas, e, às vezes, todos
têm de se unir como se fora um só sistema para aten
der a diversas doenças que acometem a um só tempo
o corpo humano. Também não se pode descartar a
possibilidade de uma equipe médica funcionar em in
teração sistêmica em muitas situações de interven
ção cirúrgica com vistas a eliminar a doença de um
único corpo. Enfim, tudo, no final das contas, tem de
funcionar como um sistema, ou seja, interagindo, inte
ratuando e se inter-relacionando em vista de objetivos
comuns.

No polissistema social há uma organização e
uma ordem, não há mais que se pôr dúvida. E existe a
desordem inevitável nem sempre previsível, como
ocorre com várias doenças humanas. E há de haver
quem a trate e quem defina quais remédios aplicar.

Portanto, ao se falar em desordem seja social,
seja pública, seja interna, seja externa, há que se pro
videnciar a contrapartida, o remédio correto, sem to
davia se restringir a pensar que tudo seja crime, pois
nem toda desordem assim se configura. Pelo contrá
rio, na convivência social o crime é exceção, inte
gra-se à ordem formal- o dever ser -, de natureza so
ciopolítica, ou seja, deve ser previamente tipificado
como tal, enquanto que a desordem no campo do ser
é de tal modo multifacetada que não cabe em leis e
códigos e, para elas, nem sempre o remédio é ação
policial.

Aqui, poderíamos ilustrar oportunamente o mo
vimento dos sem-terra, dos sem-teto, entre outros
movimentos reivindicatórios que devem ser primeira
mente cuidados como problema social e não criminal,
muito embora haja um caso ou outro de exacerbação
que possa ser enquadrado como crime.

Na verdade, muitas dessas reações populares
sinalizam crises sociais já instaladas que exigem não
somente soluções emergenciais, como também esti
mulam o aprimoramento das leis e até das posturas
governamentais.

A propósito, cabe-nos também nos referir à dura
realidade do crescimento da economia invisível como
solução única para o crescente desemprego. Por
exemplo, no Rio de Janeiro, há aproximadamente
600.000 camelôs. Deve-se alertar que somente no
Grande Rio existem, hoje, 2 milhões e 740 mil jovens
na faixa etária de 10 a 24 anos. Milhares deles vivem
miseravelmente em mais de 750 favelas e sem quais
quer perspectivas de emprego.

Só para reforçar esse dado, destaco a nota pu
blicada pelo ilustre jornalista Ancelmo Gois, no jornal
O Globo, de 12 de outubro de 2001. Na reportagem
intitulada "Os Miseráveis", ele indaga em que local o
tráfico recruta seus quadros. A resposta é: "Há nas fa
velas do Rio cerca de 100.000 jovens desemprega
dos ou desocupados que não trabalham, não estu
dam e não procuram emprego".

Ora, apesar de todas as informações sérias so
bre o desastre social que permeia a segurança públi
ca, mantém-se inalterado o paradoxo constitucional
prova inconteste de que pouco ou nada mudou desde
que a Proclamação da República instituiu no Brasil o
princípio federativo, mantendo um controle e uma
centralização tão extremada quanto paranóica em re
lação aos Estados-membros. Isso ocorre de tal forma
que se pode até afirmar que não se vivencia, no Bra
sil, a verdadeira democracia, mas um dissimulado
"Estado de Direito" em que as instituições, mormente
as federais, em eterna crise de identidade, não dis-



Julho de 2003DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF'I_ TADOS
....;..:..:=-=----------.:~:.:::.......:~~

35738 Quinta-feira 31

pensam nem assumem papéis claros e definidos.
Elas concentram, na União, as decisões e os recur
sos produzidos pelos Estados e Municípios; ao mes
mo tempo em que exageram nas cobranças, como fa
zia o pai de Santo Agostinho, de nome Patrício, cujo
humor foi tão bem retratado por René Fülõp-Miller, na
obra" Os Santos que Abalaram o Mundo", no seguinte
trecho:

"Seu caráter desigual, seu tempera
mento desenfreado desqualificavam-no
completamente para o papel de educador.
Era complacente quando acontecia estar de
bom humor, mas quando se achava nos
transes de um de seus subitâneos acessos
de cólera, repartia castigos sem razão ou
discriminação... "

Estamos falando de pessoa física e, possivel
mente, de pessoa jurídica.

Neste ponto, voltemos à questão da segurança,
deixando claro, entretanto, que o vocábulo, abolin
do-se o preconceito semântico que costuma desme
recê-lo, significa, no Direito Administrativo, da Ordem
Pública, e em conceito universal, garantia. Portanto,
se a ordem é interna, tem-se a segurança interna; se
é ordem pública, tem-se a segurança pública, e assim
por diante.

Assim, focalizando o art. 144 da Carta Magna,
verificamos que a incumbência constitucional se res
tringe à segurança pública, deixando evidente que a
mesma, como poder instrumental do Estado, é exerci
da para a preservação da ordem pública etc. Nem
precisava da abordagem complementar sobre a "in
columidade das pessoas e do patrimônio". Afinal, a
segurança pública pressupõe a proteção de muito
mais que isso, já que é cediço que a ordem pública é
deveras ampla e abrangente, incluindo-se até mesmo
a estética, os valores morais etc.

Não há como concluir de outra maneira. Afinal, o
Título V da Carta Magna, que abarca os capítulos que
contêm os artigos aqui referidos, entre outros igual
mente pautados pela desconfiança federal em rela
ção aos entes federativos, denomina-se: Da Defesa
do Estado e das Instituições Democráticas. Enfim,
nada que permita inferir que o sistema nacional de se
gurança pública se destine precipuamente aos cida
dãos brasileiros como um direito difuso e inalienável.
Há, sim, a preocupação do legislador quanto à "res
ponsabilidade de todos" em contrapartida ao direito
que se gravou no art. 144.

Eis, pois, ainda prevalecendo nos dias de hoje a
cultura do positivismo e a idéia de uma segurança pú-

blica qU3 tem como foco a defesa do Estado em detri
mento Cél proteção da sociedade.

N,,::;se sentido, recai grande responsabilidade
sobre (I ::::ongresso Nacional para que a sociedade
passe a ser a primeira destinatária dos serviços de
segurar ça pública a serem supridos pelo Estado nas
suas trÉ~: esferas - União, Estados e Municípios - e,
claro, ccm a participação de todos os cidadãos.

Cm n todo o respeito que tenho por esta Casa
Legislatl\ a e pelos ilustres representantes do povo
que nel.:;. habitam, sinto-me no dever de criticar a lenti
dão na h Jsca de ajustes, na tomada de decisões que
venham :le fato produzir as mudanças estruturais e
conjunh.llais que efetivamente atendam aos anseios
do povo brasileiro no tocante à Segurança Pública.
Até a pn ,sente data, sequer se cumpriu, apesar das
ressalvEI:;, o ditame constitucional que estabelece a
organiza ;:ão das instituições policiais, a organização
e o funcionamento que VExa, Deputado Coronel
Alves, cc nhece muito bem.

COllcedo a V.Exa. um aparte.
O Sr. Coronel Alves - Muito obrigado, Deputa

do JOSiolS Quintal. Fico muito feliz, nesta tarde, ao
ouvi-lo n- encionar o positivismo que rege o nosso Pa
vilhão, lo :te que está a sua esquerda, em que juramos
defendE" a Pátria mesmo com o sacrifício da nossa
própria ',ida. V.Exa. citou ordem e progresso, que é
justamer te o que este País precisa. Ao longo dos
anos, P':I: mais de 30 anos, VExa. se dedica a manter
no País él ordem e o progresso. Traz VExa. à tribuna
desta Casa os problemas que envolvem tanto o movi
mento tI)S sem-terra quanto o dos sem-teto, uma
grande p 'eocupação e contribuição de sua parte, ain
da que (: conheçamos que esta Casa, muitas vezes, é
lenta em dar as respostas de que a sociedade preci
sa. VExa. está de parabéns pela firmeza, experiência
e conhudmento ao mencionar que o País precisa
mesmo É de ordem e progresso. Muito obrigado pelo
aparte.

O SR. JOSIAS QUINTAL - Agradeço a VExa. o
aparte, [eputado Coronel Alves.

Vlój.lm, Sras. e Srs. Deputados, são demanda
dos 15 a lOS da edição da Carta Magna e o tema em
maior e','dência desde então - se é que podemos es
tabelecH' um tempo - não tem sido outro senão o da
violência e da criminalidade exacerbadas. E o que se
fez cone :etamente para mudar o quadro? O que o
Brasil e I~ Congresso Nacional fizeram de efetivo para
mudar \:!:;se quadro? Nem sequer foi votada a lei de
organizil;:ão e funcionamento das Polícias, conforme
estabeli,ce o § 7° do art. 144 da Constituição.

___",.,.,,,, ,,,,,.,,,,,,.,_,,", " ", '."","_.,,"",,.__••••_ 0'0



DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
YEDA CRUSIUS QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTE
RIORMENTE PUBLICADO.

O SR. RUBINELLI - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RUBINELLI (PT-SP Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa.
que autorize o registro nos Anais da Casa da visita do
ilustre Vice-Prefeito e Secretário de Saúde de Mauá,
Márcio Chaves Pires. S.Exa. vem realizando grande
trabalho na área de saúde em nossa cidade.

Muito obrigado.
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O que se viu, a bem da verdade, durante todo pendentes estaduais, em relação àqueles da esfera
esse período, foi apenas o esforço isolado de uns federal. É preciso que o Congresso fique atento a
poucos Parlamentares - alguns que infelizmente já se essa questão e permita que se faça justiça.
foram-, esforço que se tornou vazio por falta de prio- Muito obrigado, Sr. Presidente.
rização dos projetos e por conta da morosidade do O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre-
processo legislativo. Todavia, renasce na atual Legis- sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
latura a esperança de que se possa recuperar o tem- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
po perdido. VExa. a palavra.

Lembro-me de recente discurso do Presidente O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
Lula quando se refere à resistência às mudanças. (PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora-
S.Exa. cita um exemplo familiar, o de pessoas que, às dor.) _ Sr. Presidente, ao compulsar o avulso, consta-
vezes, deixam de pintar a casa, mesmo tendo uma tei que o item da Ordem do Dia que trata do Projeto de
lata de tinta, por comodidade ou resistência a mudan- Decreto Legislativo n° 383/03 está incompleto, por-
ças. Que o Presidente Lula venha agora, conforme que o Decreto n° 3.860/2001 , do Presidente da Repú-
apregoou em seu discurso, quebrar essas resistênci- blica, está reproduzido apenas em dois artigos. Creio
as e promover mudanças. que seria preciso transcrevê-lo na íntegra.

Premidos pelo agravamento da insegurança que A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
assola o País de norte a sul, Governo e Parlamento fa- nal, que esse decreto visa regulamentar, também tem
zem promessas de enfrentamento do problema da vio- transcritos apenas alguns artigos do Capítulo IV do
lência e tomam algumas iniciativas, ainda que polêmi- Título V, que trata da educação superior. Penso que
cas, como é o caso do Estatuto do Desarmamento, que esse capítulo deveria igualmente constar na íntegra.
assume o papel de panacéia para todos os males da in- Por isso, Sr. Presidente, formulo a presente
segurança pública. Tudo bem, mas há que se ousar mu- questão, pleiteando que VExa. retire a matéria da
ito mais; há que não somente questionar o modelo es- Ordem do Dia para que possamos deliberar sobre ela
trutural das instituições de segurança pública, mas tam- mais bem instruídos.
bém se ter a coragem de mudá-lo. Obrigado.

Há projetos de lei de todos os naipes; há idéias O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Esta
mirabolantes misturadas a outras interessantes, Presidência recebe a questão de VExa., que tem pro-
como a Polícia Única, a Polícia Completa etc. e tal. Há cedência, e determina à Secretaria-Geral da Mesa
proposta de mudança na política de segurança públi- que publique na íntegra os textos concernentes ao
ca e há, finalmente, um Plano Nacional de Segurança assunto. A matéria será retirada de pauta e incluída
Pública, mas tudo isso, é bom frisar, não alcança ou na da próxima sessão.

resolve globalmente o problema. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Con-
Daí a necessidade de se ampliar e se priorizar cedo a palavra à nobre Deputada Veda Crusius, que

os estudos e a discussão do tema no decorrer do tra-
disporá de 25 minutos na tribuna.balho legislativo, de forma tal que se desenvolva es-

sencialmente neste País uma contracultura de caráter
democrático, que abomine os temores, os preconcei
tos e, sobretudo, consagre o respeito aos princípios
não somente da eficiência, mas também da autono
mia federativa. Aí, sim, o Congresso Nacional terá
cumprido seu papel; a violência e o crime terão con
trole efetivo, e, finalmente, poderemos ufanar-nos di
zendo que o Brasil é um Estado Democrático de Direi
to e que seus cidadãos estão seguros e protegidos.

Ao finalizar, devo lembrar que falamos ainda há
pouco sobre preconceito e discriminação. Há discri
minação que se avizinha, que se concretizará caso
este Congresso não reaja, contra as pensionistas e
as viúvas dos policiais militares. A reforma da Previ
dência que está por vir dá tratamento desigual aos mi
litares estaduais, às pensionistas, às viúvas e aos de-
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o SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para abordar um problema cuja solução é urgente e
decisiva para o futuro de pelo menos 200 mil famílias
brasileiras.

Refiro-me à questão do saldo devedor da casa
própria, que pode provocar uma crise sem preceden
tes no sistema financeiro de habitação do País se não
for resolvido no mais curto período de tempo possível.

É justamente por ter consciência da urgência
desta questão que estamos apresentando, nesta
Casa, projeto de lei que prevê uma solução definrtiva
para o problema do saldo devedor da casa própria.

O projeto retoma proposta elaborada a partir de
um grupo de trabalho criado pela Comissão de Finan
ças e Tributação da Câmara em 1999, e que havia
sido arquivada ainda na Legislatura passada, por falta
de acordo e, principalmente, de interesse do Governo
em votá-Ia.

A iniciativa visa resolver de vez o problema da
queles mutuários que tomaram financiamentos sem a
cobertura do Fundo de Compensação e Variações
Salariais (FCVS), em que, mesmo após anos pagan
do as parcelas, o saldo devedor é superior ao valor de
mercado do próprio imóvel. Somente até 1999, a esti
mativa da Caixa Econômica Federal era de que quase
200 mil contratos estavam nessa situação.

Pela nossa proposta, seria aberta renegociação
para os contratos formalizados até dezembro de 1998,
com a concessão de descontos a partir da avaliação
do valor de mercado do imóvel e do financiamento ori
ginaI. Assim, se o imóvel foi inicialmente financiado,
por exemplo, em 80% do seu valor, a nova dívida, com
a renegociação, seria equivalente ao valor atual do
imóvel, aplicando-se o mesmo percentual.

Acreditamos que após toda a discussão ferta na
Legislatura anterior, há uma disposição do Congresso
de tomar uma decisão definitiva sobre o tema. Com a
retomada da discussão do projeto, a Caixa Econômica
Federal apresentou uma série de sugestões que po
dem melhorar a proposta. De qualquer forma, já existe
um acordo entre os líderes partidários para que vote
mos essa questão na primeira semana de agosto.

Desde 1986, acima de determinado valor de fi
nanciamento, e a partir de 1993, em caráter definitivo,
nenhum contrato do Sistema Financeiro da Habitação

vem sendo formalizado com a cláusula de proteção
do Fundo de Compensação de Variações Salariais,
que quitava eventuais saldos devedores remanescen
tes ao final do prazo contratual.

Por conta disso, a partir de então, passou a ser
responsabilidade dos próprios mutuários pagar os
saldos devedores remanescentes ao final de seus
contratos, mediante prorrogação do período de paga
mento por novo prazo não superior à metade do origi
nalmente estabelecido.

Atualmente, ainda no curso do prazo inicial de
seus contratos, os mutuários vinculados ao Plano de
Equivalência Salarial por Categoria Profissional 
PES/CP, instituído por decreto em 1984 e alterado por
lei em 1990, vigente até 24 de abril de 1993; e ao novo
Plano de Equivalência Salarial, vêm tendo suas pres
tações reajustadas na mesma proporção e freqüência
dos reajustes dos seus salários, enquanto os respec
tivos saldos devedores são reajustados mensalmente
pela Taxa Referencial (TR).

O problema é que o advento do Plano Real, em
julho de 1994, agravou a situação desses contratos,
quando, ao tentar evitar a desvalorização da moeda,
o Governo Federal elevou os juros de curto prazo.
Esse aumento dos juros transferiu-se integralmente
para os saldos devedores do SFH.

Essa combinação de contratos sem cobertura
do FCVS com juros altos e equivalência salarial, além
de decisões judiciais que forçaram a redução no valor
das prestações, criou um quadro de crise no sistema
de financiamento da habitação no País. As presta
ções habitacionais foram proporcionalmente deprimi
das em relação ao valor teórico dos seus respectivos
planos de pagamento, e em conseqüência, o SFH
passou a administrar uma grande quantidade de cré
ditos, nos quais o saldo devedor contábil já supera em
muito o valor de mercado do imóvel.

Segundo nota técnica da Caixa Econômica Fe
deral, em novembro de 1999 a CEF possuía 797 mil
contratos formalizados sem a cobertura do FCVS, to
talizando um ativo superior a 21 bilhões de reais. Des
ses, 177 mil contratos, ou 22%, apresentavam dese
quilíbrio financeiro, isto é, as prestações eram sufici
entes para cobrir 4 bilhões de reais de um saldo deve
dor de 9 bilhões de reais, restando portanto um resí
duo financeiro de 5 bilhões.

Considerando uma taxa nominal de juros média
ponderada de 9,30% e o prazo remanescente médio
ponderado de 12 anos, a CEF estimava, já em 1999,
que o resíduo atual de 5 bilhões de reais alcançará, ao
prazo final dos contratos, a soma de 15 bilhões de reais.
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A nossa proposta, que surgiu a partir do grupo
de trabalho formado pela Comissão de Finanças e Tri
butação da Câmara, prevê que a renegociação dos
contratos terá que ser por acordo, e não compulsória,
entre credor e devedor. Ela abrangeria contratos cele
brados até 31 de dezembro de 1998, pois a TR a par
tir desta data não apresentou variação superior à dos
principais índices de preço, e seria facultada até 31 de
dezembro de 2000.

O novo sistema de amortização será pactuado
entre as partes, e os seguros obrigatórios seriam con
tratados em apólice de mercado. E um novo plano de
reajustamento pode ser adotado para que, após a ne
gociação, não venha a ocorrer novo desequilíbrio, isto
é, o Plano de Equivalência Salarial não necessaria
mente prevaleceria a partir da renegociação efetuada.

A taxa de juros será limitada à do contrato origi
na�' admitindo-se em alguns casos sua redução, e um
novo prazo contratual poderá ser estabelecido.

O projeto prevê ainda que os mutuários possam
adquirir títulos públicos, inclusive com recursos do
FGTS, para liquidar ou amortizar suas dívidas, po
dendo tais títulos ser utilizados pelos agentes finan
ceiros para integralização dos compulsórios junto ao
Banco Central.

É importante lembrar que grande parte dos con
tratos com desequilíbrio financeiro têm prazo final
neste ano. Se não houver uma solução rápida, a ten
dência é de crise e paralisação do sistema, já que evi
dentemente haverá uma enxurrada de ações judiciais
de mutuários contra o absurdo dessa situação.

Não faz sentido que uma pessoa que pagou em
dia, durante 10 anos, um imóvel financiado, chegue
ao fim do prazo de financiamento com uma dívida ma
ior do que o valor de mercado do imóvel.

E o que é pior, que o imóvel seja tomado por via
judicial e leiloado a um preço de mercado menor do
que o saldo devedor, sem que o mutuário que pagou
durante todo esse tempo o financiamento possa se
quer participar do leilão.

Por isso, estou convicto de que esta Casa sabe
rá dar uma resposta adequada e no menor tempo
possível para esse problema, sob pena de termos
agravado o problema social da falta de moradia, que
já representa um drama para milhões de brasileiros.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, 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, é a primeira vez que assomo à tribu
na após o falecimento da Deputada Francisca Trinda
de. Manifesto, em nome do PSDB, nosso profundo
pesar pela morte daquela simpatissíssima Deputada,
querida por todos. Embora jamais tenhamos conver
sado, nutria por ela muita estima, porque S.Exa.,
sempre que chegava ao plenário, cumprimentava to
dos com sorriso franco, gesto amigo, demonstração
de civilidade, companheirismo e educação. Trata-se
de imensa perda para todos, uma vez que sabemos o
quanto ela podia representar de positivo para a vida
política do País, como já fazia no Estado do Piauí.

Depois desse lamento, que deve ser da Casa in
teira, registro a posição do nosso partido sobre o que
tem ocorrido no Brasil em virtude dos movimentos so
ciais, basicamente dos sem-teto e dos sem-terra.

Sabemos que a reforma agrária, luta histórica
do PSDB, é fundamental para o Brasil. Por isso, nosso
partido, que é social-democrata, sempre a defendeu
e, no período em que governou o País, a realizou, se
guindo o padrão capitalista, como ocorreu no mundo
inteiro. Sempre soubemos que os movimentos sociais
não tinham como objetivo básico aumentar a produ
ção agrícola, mas dar ocupação a muitos que querem
trabalhar e produzir.

O Governo Fernando Henrique proporcionou
grande incremento à produção agrícola brasileira.
Graças a isso, aí está a "herança maldita" de que tan
to se fala: 115 milhões de toneladas de grãos, produ
zidas graças à paz no campo e à organização do
agronegócio.

O que está ocorrendo agora? Falarei apenas do
que vi. Como Líder do PSDB, participei no Rio Grande
do Sul, juntamente com a Deputada Veda Crusius, da
cerimônia de filiação do Deputado Júlio Redecker ao
nosso partido; em Santa Catarina presenciei a filiação
do Deputado Serafim Venzon. Tarrbém fui ao Paraná, à
Bahia e a vários outros Estados. Em todos os lugares,
pude constatar a existência de um clima de insegurança
com relação à postura adotada pelo Governo quanto ao
problema dos sem-terra. Existe por parte destes uma
ação clara e ostensiva de transgressão da lei.

O Deputado Aloysio Nunes Ferreira muito bem
definiu o modo como o Governo encara a legalidade e
o Estado de Direito. Pela declaração do Presidente do
PT, percebe-se que ele aceita a existência de meia
gravidez; admite a possibilidade de transgressão par
cial de normas, como se pudesse o Estado de Direito
conviver com esse absurdo jurídico e essa falta de
compreensão das regras básicas de convivência de-

,
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mocrática. Precisamos que a lei seja cumprida! O Go
verno diz que o faz, mas não é verdade. Ele não está
de forma alguma cumprindo a Medida Provisória n°
2.183.

Falo como alguém que participa objetivamente
da defesa da reforma agrária no meu Estado. Nos Mu
nicípios de Itaeté e Boa Vista do Tupim, fizemos o me
lhor programa de reforma agrária da Bahia. Para isso,
contamos com o apoio da Pastoral da Terra e do MST
e respeitamos o princípio da legalidade.

O Governo não publica, como determina a lei,
no Sistema Nacional de Cadastro Rural, as áreas in
vadidas e o nome dos invasores, os quais devem ser
excluídos do rol de possíveis beneficiários do Progra
ma Nacional de Reforma Agrária.

Durante a campanha eleitoral, o então candida
to à Presidência garantiu ao Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra que revogaria a Medida Pro
visória n° 2.183. Depois viu que tal atitude seria insen
sata. Mas, como havia feito a promessa, não está
cumprindo o dispositivo legal.

Cito, como exemplo objetivo e claro, o que está
ocorrendo no Estado de Pernambuco: na Zona da
Mata, o Engenho Prado foi invadido e saqueado, e até
hoje o registro dessa invasão não consta do cadastro
do INCRA. Por que isso está acontecendo? Porque o
INCRA está sob o domínio do MST, e, portanto, não
tem condições de aplicar a lei da maneira adequada.

Ao mesmo tempo em que vemos o que aconte
ce em todo o Brasil - Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, Pernambuco, Bahia -, assistimos a
entrevista do Ministro José Dirceu na qual S.Exa. quis
responsabilizar o Governador de São Paulo pelo que
está ocorrendo no Estado. É brincadeira! Além disso,
o Ministro afirmou que o PSDB, que tem apenas 15
anos de existência e está há 8 anos e meio à frente da
administração do Estado de São Paulo, governa
aquele Estado há 20 anos. Mesmo que agregásse
mos o período do Governo Franco Montoro, anterior à
fundação do nosso partido - o que faríamos com mui
ta alegria, pois foi um sucesso -, teríamos apenas 12
anos e meio. Essa é uma demonstração de que o Mi
nistro não sabe fazer contas - ou, se sabe, não tem
compromisso com a verdade. Estamos diante do em
buste, da preocupação do Governo Federal em trans
ferir responsabilidades.

Todos os que acompanharam a luta do Gover
nador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pela reeleição
sabem que sua vitória foi fruto do debate político, no
qual destruiu a candidatura do ex-Deputado José Ge
noíno. Ficou claro para a sociedade de São Paulo que
o ex-Deputado é um grande Parlamentar, sabe falar,

mas ná:, conhece a realidade política e administrativa
do Esté:I(1o. Agora, o Ministro José Dirceu comete
equívoc>: semelhante.

Ma; a população paulista sabe que o Governa
dor é um homem sensato, ponderado e responsável,
que nãe quer o confronto entre as instituições nem
deseja : riar situação de conflito com o Governo Fe
deral; a,) contrário, tem buscado tomar decisões de
forma p.] cífica, conforme a lei e a ordem. No entanto,
para re::óolver o problema da reforma agrária, precisa
da solidi3 riedade efetiva do Governo Federal.

Nf:lo podemos aceitar que ocorram em São Ber
nardo ir \ asões patrocinadas por Vereadores do PT 
e elas E;:;tão ocorrendo. Não podemos aceitar o au
mento do risco de invasões das terras da Volkswa
gem, 0<:1' Je acontece na medida em que maior quanti
dade dE: )essoas lá ingressam graças a ação judicial
patrocino da pelo Presidente da Comissão de Justiça
da Cân' ora daquela cidade, também do Partido dos
Trabalha, jores.

É n ;sim que pretende o Governo do PT ser soli
dário ac 30verno de São Paulo e ajudar a solucionar
os prob'Emas relativos à reforma agrária no Estado?
Ao con:rário, estimula conflitos e cria dificuldades
para a (lIdem democrática e jurídica e para o Estado
de Direito.

Rl"f,saltamos que o PSDB tem cumprido sua
obrigaçií) e tem feito o necessário para que a lei e a
ordem ::,(!jam preservadas e para que o setor agroin
dustriall: rasileiro, tão importante para a economia do
Brasil, E~ r1 especial para a geração de empregos, não
seja de~:organizado.

Calle ao PT começar a governar. Não é possível
que der'( lis de 7 meses de governo não haja nenhu
ma ação objetiva e concreta. De discurso mole e con
versa fi.óll la, o povo vai se cansar rapidamente.

Chümamos à responsabilidade o Governo do
PT: não 'lueira transferir para o Governador Geraldo
Alckmin,) que é atribuição exclusiva do Governo Fe
deral. CLmpra a lei, aplique a Medida Provisória nO
2.183 €' ,jê ao povo brasileiro o que deseja: paz no
campo, ~ ossibilidade de produzir e um Governo que
lhe assequre tranqüilidade e segurança.

Mu to obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi
(lente, deixa a cadeira da presidência, que é
('cupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
(lente.

A !: RA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço
a palaVfo pela ordem.

O::; R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. é: palavra.
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A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pela or- ternativas de lazer, e por isso presa fácil da cooptação
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estou pela criminalidade, seja beneficiada com, diria eu, um
apresentando à Mesa o Projeto de Lei n° 1.579, que passaporte para a cidadania.
estabelece o dia 20 de julho como Dia Nacional do Entendo que é minha obrigação, principalmente
Acemista - como é chamado o membro da Associa- por ser Deputado do PSDB, dar boas-vindas ao Pro-
ção Cristã de Moços. grama Segundo Tempo e elogiar a decisão do Gover-

Espero contar com o apoio desta Casa para o no do Presidente Lula de, por intermédio de uma ação
projeto. conjunta dos Ministérios do Esporte e da Educação,

A SRA. ALICE PORTUGAL- Sr. Presidente, deflagrar essa iniciativa.
peço a palavra pela ordem. E faço o elogio porque a decisão do Governo Fede-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ral é não apenas precisa, mas, acima de tudo, corajosa.
V. Exa. a palavra. E constitui um ato de coragem porque soube o

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela or- Governo do Presidente Lula reconhecer a coerência,
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, dou a a oportunidade, a correta arquitetura de dois legados
esta Casa e a todo o Brasil conhecimento de que os que lhe foram entregues, durante o período de transi-
Conselhos Superiores da Universidade Federal da Ba- ção, em dezembro do ano passado, pelo Ministério do
hia, em reunião conjunta realizada no dia 17 de julho de Esporte e Turismo.
2003, manifestaram ao Governo Federal, aos Congres- Refiro-me, primeiramente, ao Programa Forças
sistas e às comunidades baiana e brasileira sua posição no Esporte, idealizado pelos técnicos dos Ministérios
contrária à proposta da reforma da Previdência contida da Defesa e do Esporte eTurismo e da Secretaria Na-
na PEC n° 40, em tramitação no Congresso Nacional. cional do Esporte em total articulação com os coman-

A nota, de conteúdo profundo, contesta firme- dos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
mente idéias e conceitos amplamente divulgados no O Forças no Esporte abraçava vários objetivos,
debate da aposentadoria dos servidores públicos, ne- mas seu alvo prioritário era atender às comunidades
gando que ela constitua privilégio, o que tornaria pos- carentes que vivem em zonas de risco, em bolsões de
sível a restrição de ordem legal e ética que se preten- miséria nas principais cidades brasileiras.
de impor a esses trabalhadores. Não p&:Ie o programa, concebido inclusive com a

O documento se completa com pedido dirigido participação efetiva do medalhista olímpico e velejador
ao Congresso Nacional de reelaboração da proposta Lars Grael, ser implementado no final de 2002, como era
de reforma da Previdência. firme intenção do Ministério da Defesa. Tanto era que o

então Ministro Geraldo Quintão, em dezembro do ano
Muito me orgulha dar a V.Exas., nesta tarde, passado, fez questão de firmar com o Ministro do Espor-

ciência dessa nota pública emitida por minha universi- te e Turismo Caio Luiz de Carvalho, em cerimônia reali-
dade, em acolhimento às necessidades e às vonta- zada em seu gabinete, no Ministério da Defesa, a certi-
des dos servidores, que desejam um Estado nacional
soberano e uma previdência pública e solidária. dão de nascimento do Forças no Esporte.

Não tendo o Governo, por natural decorrência
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - da extinção do mandato do Presidente Fernando

Convoco todos os Srs. Deputados a virem ao plenário Henrique Cardoso, condições fáticas para implantar o
para que possamos iniciar a Ordem do Dia. Programa Forças no Esporte, ele foi legado, em seus

O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço detalhes e minúcias, aos responsáveis pelo esporte
a palavra pela ordem. no Governo de transição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Aos representantes do Presidente ele~o também
V. Exa. a palavra. foram entregues idéias, propostas e sugestões outras.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or- Coincidentemente, no dia em que o Presidente Luiz Iná-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cio Lula da Silva convidou, formalmente, o Deputado
te, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz para assumir o Ministério do Esporte.
Agnelo Queiroz, em entrevista concedida na manhã Entre essas idéias, uma advogava a reformata-
de hoje à rádio CBN Brasília, anunciou urna boa nova. ção do programa Esporte na Escola e pregava a ma-

De acordo com o Ministro, o Governo Federal nutenção dos estudantes da rede pública de ensino
está lançando o Programa Segundo Tempo, cujo ob- no ambiente escolar após encerrado o turno tradicio-
jetivo é oferecer às crianças, jovens e adolescentes, nal, para serem introduzidos na vida esportiva.
no contraturno escolar, atividades físicas, iniciação à Sr. Presidente, tenho absoluta certeza de que a
prática desportiva, atendimento à saúde e comple- decisão do Governo Lula de deflagrar a implantação
mentação alimentar. do Programa Segundo Tempo implica um elogio ao

Informou S.Exa. que a iniciativa vai permitir, a discernimento daqueles que, no passado recente,
baixo custo, que essa população, atualmente sem al- preocuparam-se em construir um mecanismo para
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atender a uma grave emergência destes tempos: a de
evitar que, em decorrência da exclusão social, os fi
lhos dos segmentos absolutamente carentes de nos
sa população transformem-se, em quantidades cres
centes, em mão-de-obra do narcotráfico.

Parabéns, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A decisão do seu Governo de transformar o esporte
em instrumento definitivo de conquista da cidadania
representa, sem sombra de dúvida, uma marco da
área social da administração do Estado que, em tem
pos vários, renderá frutos inúmeros.

Entre os quais, tenho absoluta convicção, a de
tecção de talentos esportivos que se transformarão
em atletas de elite; esportistas que farão deste País,
afinal, uma verdadeira potência esportiva.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco novamente os Srs. Deputados para virem ao
plenário, a fim de darmos início à Ordem do Dia.

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 or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V.Exa. seja incluída nos Anais da Casa carta de alerta,
assinada pelo Sindicato Rural de Tapes e Sentinela do
Sul, pela Associação Tapense de Arrozeiros, pela Coo
perativa Agrícola Costa Doce Ltda. e pelo Conselheiro do
IRGA por Tapes, sobre o silencioso processo intemacio
nal de intervenção da ALCA na produção agrícola.

Não tenho dúvidas de que a ALCA será implan
tada, mas, se o for nos moldes propostos pelos Esta
dos Unidos, vai prevalecer a lógica da raposa cuidan
do do galinheiro: come as galinhas, mata os pintos e
quebra os ovos.

É preciso que haja equilíbrio. Não podemos nos
submeter à lógica do mercado norte-americano. A ALCA
tem vantagens para o Brasil? Em certos aspectos, sim;
em outros, é extremamente danosa. O setor arrozeiro do
meu Estado, que produz arroz da melhor qualidade e em
grande quantidade, quer exatamente esse cuidado.

A ALCA está sendo implementada como uma es
pécie de trem-bala, que anda por um subterrâneo. Ela
avança com tratativas nacionais e internacionais e envol
ve lideranças da América Latina em moldes de concor
rência cujo edital, que determina a marca, o preço e a
quantidade do produto, é pregado atrás da porta para
que não haja competição. E feito a portas fechadas.

O setor arrozeiro não está representado à altura da
sua necessidade. Queremos melhorar os índices per
centuais da Tarifa Externa Comum, excluir o arroz, colo
cá-lo na lista de exceções, proteger a sua produção, mer
cado e comercialização. Do contrário, daqui a alguns
anos o arroz gaúcho vai ter o mesmo fim do trigo, ou seja,
será extinto. Atualmente não produzimos quase nada, e

éramos auto-suficientes. Não queremos que aconte
ça com o arroz, o mesmo que aconteceu com o trigo.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que determine a
inclusão, nos Anais da Casa, dessa correspondência
firmada pelos produtores de arroz da região de Tapes.

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

O SilENCIOSO PROCESSO INTERNACIONAL
DA INTRODUÇÃO DA AlCA, NA PRODUÇÃO

AGRíCOLA

Tapes mais uma vez, volta a Alertar!
Nesta luta da defesa do meio Produtivo, principal

mente orízicola, não podemos cansar de denunciar as
desigualdades que nos colocam em desvantagem.

Os subsídios internacionais, dificilmente serão
reduzidos, até porque países desenvolvidos econo
micamente fortes, o são pela proteção que oferecem
a seus produtores, sabedores inconstância de diver
sas variáveis que sofre este, segmento por estar a
disposição das intempéries à céu aberto.

A Alca, como um trem bala, subterraneamente
avança com tratativas nacionais e internacionais, en
volvendo lideranças da América Latina, aos moldes
de uma concorrência em que o "Edital" que determina
a marca do Produto, o preço a quantidade, é pregado
atrás da porta, para que a concorrência deste Produ
to, não participe deste edital.

É mais do que oportuno, salvar nossa atividade
pressionando as autoridades na reinclusão do arroz
na lista de exceção, na criação da TEC em 35% e
mais proteções, antes de entrar produto via Mercosul
ou direto ao Brasil, varrendo o meio produtivo primá
rio brasileiro. "Eles não nos querem Produzindo".

É urgente, uma convocação, novamente da clas
se, por parte da "Federarroz", "Farsul", "Fearroz",
"Irga", com a participação da base produtiva, para con
ter a ação silenciosa e ameaçadora da Alca, livre co
mércio, que aprisionará os países do terceiro mundo.

A nova geração de produtores, sabe bem o que
pretende nestas negociações, ela quer participar das
mesmas com as entidades, e as convoca para uma
mesa redonda.

Nossa sugestão:
Que a Farsul, Irga, Fearroz, Federarroz, Sindar

roz E Sindapel, acordem uma reunião com suas ba
ses para os próximos 10 dias, com urgência, em loca
lização de sua escolha.

Luiz Carlos Chemale, Sindicato Rural de Tapes
e Sentinela do Sul - Salustiano Pires de Lima,
Associação Tapense de Arrozeiros - Pedro Paulo Je
nisch Barbosa, Cooperativa Agropecuária Costa
Doce Ltda. -Juarez Petry de Souza, Conselheiro do
Irga por Tapes.
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o SR. LEODEGAR TISCOSKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ao longo dos últimos
50 anos a sociedade catarinense teve o desprazer de
observar a displicência da União na condução dos
nossos mais estratégicos interesses. A BR-1 01 talvez
seja o exemplo mais significativo.

A pavimentação do trecho Barreiros-Biguaçu se
estendeu por longos 20 anos, no decorrer das déca
das de 50 e 60; a construção do trecho sul do Estado
foi iniciada na década de 50 e somente concluída nos
anos 70; e a duplicação é reivindicação que já alcan
ça décadas.

A promessa dos últimos palanques eleitorais
era de início imediato das obras, tão logo o Governo
assumisse a nova administração federal. Já se passa
ram 7 meses e a situação é exatamente a mesma de
13 meses atrás: está em curso um edital de licitação
com os mesmos dispositivos que motivaram o Tribu
nal de Contas da União a suspender o processo licita
tório no decorrer do segundo semestre de 2002.

O Ministro dos Transportes, que antes identifica
ra um superfaturamento de 300 milhões de dólares
como causa para o retardamento das obras, agora,
desfeitas todas as dúvidas, assegura que o Orçamen
to de 2004 consignará recursos para o seu início.

Que segurança tem o catarinense para acredi
tar em mais essa promessa? Ele votou num candida
to a Presidente e num candidato a Governador, que
dividiram o mesmo palanque no decorrer do segundo
turno, na certeza de que o entendimento político dos
governantes eleitos resultaria no cumprimento de
pelo menos duas promessas: o início das obras de
duplicação da BR-1 01 e a suspensão do processo de
privatização do BESC. Nenhuma das duas foi cumpri
da: a BR-101 continua assassina e o BESC, proibido
de operar.

Agora, a imprensa informa que o Ministro do
Transportes confessou, na sua última visita a Santa
Catarina, que vem sofrendo toda sorte de pressões
para cancelar a licitação. E uma autoridade estadual
teme que eventuais impugnações judiciais ao edital
ora em curso remetam novamente todo o processo
para as calendas de 2004.

Pobre Santa Catarina! Enganada mais uma vez,
ela constata, perplexa, que as vontades do Presiden-

te da República e do Governador do Estado coinci
dem num único ponto: na escolha do alfaiate.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro apelo ao Superintendente
Regional do INCRA do Estado do Pará, José Roberto
de Oliveira Faro - o Beto da FETAGRI no sentido de
que tome providências em relação ao assentamento
de 80 famílias que foram desalojadas de uma área da
FUNAI, na Vila Tabacaba, no Município de Santa Lu
zia do Pará.

Essas pessoas possuíam casas para morar, ro
çados, levavam uma vida tranqüila, mas foram retira
das, de forma açodada, de local considerado área in
dígena, sem que nenhuma providência fosse tomada
no sentido de seu reassentamento. Há 2 meses, es
sas famílias tinham suas casas e produziam e hoje vi
vem sob barracas de lona, passando fome, na misé
ria, sem ter para onde ir.

Já fiz dois apelos ao Superintendente Regional
do INCRA do Pará e até agora nenhuma providência
definitiva foi tomada.

Mais uma vez, da tribuna da Câmara dos Depu
tados, apelo em favor daquelas 80 famílias que foram
retiradas de suas propriedades e hoje estão vivendo
na miséria absoluta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito seja inse
rido nos Anais da Casa boletim sobre as ações do Go
verno no combate à AIDS, por intermédio do Ministé
rio da Saúde, com o objetivo de aumentar o atendi
mento às vítimas da doença, dando prioridade à po
pulação de baixa renda, às mulheres e aos jovens,
para reduzir o índice desse mal.

O atual índice relativo à AIDS é de 15 casos
para cada 100 mil habitantes. A meta é reduzi-lo para
10 casos. Além disso, o programa busca atender
100% das gestantes soropositivas. Esse trabalho é al
tamente significativo. Já temos condições de, com tra
tamento adequado, fazer com que as crianças que
venham a nascer de mães portadoras do HIV estejam
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livres dessa doença que afeta tantos, em particular
pobres e jovens.

Parabenizo o Ministério da Saúde por esse pro
grama. Ele reforça antiga luta do Governo brasileiro,
que fez do combate à AIDS referência para o mundo.

BOLETIM A QUE SE REFERE O
ORADOR

Governo aumenta ações contra Aids
Um conjunto de medidas anunciado nesta se

mana pelo governo vai intensificar a prevenção e o
controle da Aids no país. É mais um importante passo
para mudar o quadro da doença e melhorar a qualida
de da assistência aos pacientes. Entre as medidas
destaca-se o aumento do número de municípios que
passarão a receber recursos para ações contra a Aids
de 150 para 411 .

Para ampliar a cobertura das ações, o ministério
da Saúde criou uma nova política de repasse de re
cursos. Com o aumento do número de municípios
contemplados, a cobertura, que era de 70% em 2002,
passará para 91 ,2% dos casos da doença. O valor to
tal do repasse será de R$100 milhões/ano. Desse va
lor, 10% irão direto para ONGs que trabalham com
DST/Aids.

O grupo que receberá maior atenção será o das
mulheres de baixa renda. Entre elas, a epidemia cres
ce nove vezes mais rápido que entre os homens. Com
as medidas, o governo espera reduzir o número de
casos da doença, o índice de mortalidade e garantir
um tratamento mais digno aos portadores do HIV.

"O aumento no número de municípios que rece
bem recursos para prevenção e controle da Aids é
fundamental para priorizar a atenção às comunida
des carentes, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste
e Sul, onde tanto a incidência quanto a mortalidade
estão aumentando, ao contrário de outras regiões,
onde há estabilização", afirmou o ministro da Saúde
Humberto Costa.

Conheça mais sobre as metas de prevenção e
controle da Aids até 2006

1) Priorizar a população de baixa renda, mulhe
res, jovens e população vulnerável

As mulheres continuam sendo prioridade nas
ações de controle da epidemia de aids. A estratégia será
fortalecer as ações de prevenção com enfoque também
no homem. A idéia é reduzir as transmissões heterosse
xuais, promover a autonomia da mulher e a participação
do homem nas questões de saúde sexual e reprodutiva.
Além disso, o Ministério da Saúde vai garantir acesso ao
preservativo feminino às mulheres mais vulneráveis às

DST/Aici:. em todas as regiões do país e intensificar
as açõe ~ nos serviços de saúde da mulher.

P~;r::l as populações vulneráveis (usuários de
drogas !Iljetáveis, profissionais do sexo, população
carcerái3 e homossexuais), em que as chances de
infecção:: pelo HIV são entre o~o e 12 vezes maiores
que na :)C)pulação em geral, a idéia é promover a in
clusão dE :stas populações nas políticas de atenção in
tegrai à~ aúde através do SUS. Também, serão incre
mentadl::; as parcerias com ONGs e intensificadas
ações ir terministeriais (Justiça, Promoção Social,
Educaçii), Direitos Humanos, Trabalho etc).

O::; :lspectos socioeconêmicos também deverão
ser levélc os em conta para as estratégias de Aids. A
epidemi,: cresce mais nos que possuem menos de
oito ano~; de estudo. A implantação do preservativo
social, ;:1 nclusão das ações de DST/Aids na atenção
básica, :) direcionamento das campanhas de preven
ção parel os segmentos mais pobres da população e a
ampliaç;;30 da rede social de apoio às pessoas viven
do com r 11 V/Aids, são algumas das ações previstas.

O::; jovens permanecem como um dos grupos
mais vulleráveis da epidemia. A idéia é garantir o
acesso dO preservativo masculino a adolescentes de
15 a 19: nos, sexualmente ativos, da rede pública de
ensino f. ndamental e médio. Esta ação, em parceria
com o M nistério da Educação, também vai ampliar o
número E! escolas com programas continuados de se
xualidaGI~ e prevenção das DST/Aids e gravidez.

2) ~eduzir número de casos de aids de 15
para 1C.'· 00 mil habitantes/ano

E~; ~ a redução será buscada ampliando o consu
mo de P' :lservativo, ampliando o diagnóstico e garan
tindo assstência à pessoa soropositiva. Cerca de 600
mil pes~;(,as em todo o País estão infectadas pelo HIV,
mas esldna-se que entre 300 e 400 mil pessoas não
sabem li Je são portadoras do vírus. Atualmente, são
testada:; 1,8 milhão de pessoas por ano no Brasil. O
objetivo t l testar 4,5 milhões por ano. Para alcançar a
seduçãu de casos, o Ministério da Saúde precisa an
tes con::J1Jistar a ampliação do diagnóstico.

3) Fleduzir o índice de mortalidade por Aids
O Hinistério da Saúde espera reduzir o índice

de mort,slidade dos atuais 50% para 35%. O acesso
aos anti: :ltrovirais, aos medicamentos para doenças
oporturi~tas e aos serviços de qualidade são funda
mentai~i I)ara alcançar essa meta.

En todo o País, existem 889 unidades de saúde
que ofel', ~cem assistência às pessoas vivendo com
HIV e Ai: s. A totalidade das pessoas que precisam de
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tratamento anti-retroviral, 135 mil pacientes, recebem
os medicamentos. Até 2006, a expectativa é de que
193 mil pessoas estejam em tratamento. Para garantir
o acesso aos anti-retrovirais, será necessário manter
a política de redução de preços dos medicamentos,
com a produção local de genéricos, a negociação de
preços com laboratórios detentores de patentes e a li
cença compulsória, caso necessário.

4) Dobrar o consumo de preservativos no País,
de 550 milhões para 1,2 bilhão

Aproximadamente 85% dos casos de Aids são
por transmissão sexual e 69% da população brasile
ira é sexualmente ativa. A meta nacional é dobrar o
consumo de preservativos mediante a implantação
do marketing social com redução do preço por isen
ção fiscal e ampliação de pontos de comercializa
ção.

o Ministério vai, ainda, implantar uma fábrica
de preservativos no Acre, garantindo ampliação da
produção nacional e desenvolvimento sustentável
para a região. Espera-se ainda ampliar a distribuição
pública de preservativos em 33%.

5) Garantir o tratamento de 100% das gestan
tes HIV positivas

Estima-se que existam em todo o país 17 mil
gestantes infectadas pelo HIV a cada ano. Destas,
apenas seis mil têm acesso ao tratamento. Para ga
rantir a cobertura de tratamento para todas as ges
tantes, o Ministério pretende melhorar a qualidade
do pré-natal e, desta forma, ampliar o diagnóstico do
HIV. Estão sendo investidos R$17 milhões em testes
rápidos de diagnóstico do HIV e sífilis em todas as
maternidades brasileiras. Também, foi assinada por
taria garantindo o acesso à fórmula infantil (leite em
pó) às crianças filhas de mulheres soropositivas.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, pela repercussão do fato em si, bem como
pela importância do pronunciamento do Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Roberto
Rodrigues, sobre as declarações do líder nacional do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
MST, João Pedro Stédile, fizemos por bem reproduzir
na íntegra o texto, constatando tratar-se da mais idô
nea e sensata posição do denotado Ministro.

Diz ele:
"O campo produz paz.

A sociedade brasileira foi surpreendida com de
clarações de representantes de movimentos sociais
no campo incitando à guerra contra os produtores ru
rais. Trata-se de um absurdo inconcebível, um equívo
co brutal e uma ameaçadora agressão ao Estado de
Direito e à Democracia. Defender uma solução violen
ta para a questão agrária é não ter compromisso com
o Império da Lei, com a Democracia e com a Paz.

Tais declarações estão na contramão dos extra
ordinários avanços econômicos alcançados pelo
campo nos últimos tempos. A ameaça feita contra os
empresários rurais revela total desconhecimento so
bre a verdadeira revolução pacífica vivida pelo agro
negócio brasileiro. Basta ler o relatório divulgado pela
ONU há duas semanas, prevendo que o Brasil deverá
ser o maior produtor agrícola do mundo num prazo de
12 anos.

O agronegócio é o mais importante setor da
economia nacional, responde por 27% do PIB, geran
do 37% do total dos empregos no Brasil e garantindo
o saldo da balança comercial: a extraordinária com
petitividade determinada pela impressionante moder
nização do campo produziu um saldo comercial nos
últimos 12 meses superior a 24 bilhões de dólares. É,
na verdade, o setor que mais incorporou tecnologia
nos últimos anos: a área plantada desde 1990 cres
ceu 14%, enquanto a produção em toneladas aumen
tou 107%. E tudo isto foi feito suportando o peso
imenso de ter que garantir a estabilização da econo
mia e o combate à inflação. Não é por outra razão que
foi chamado de 'âncora verde' no Plano Real e, hoje, é
considerado o grande motor da economia. Pois é este
setor, que trabalha dia e noite rasgando a fronteira
agrícola, enfrentando o protecionismo externo dos
países ricos, abastecendo o povo brasileiro, abrindo
mercados estrangeiros na base da eficiência e mo
dernidade, que vem sendo ameaçado por declara
ções que não podem ter mais vez no mundo demo
crático que todos almejamos.

O campo é moderno e competitivo, mas é pacífi
co e solidário. Sua guerra é contra a fome e a miséria,
produzindo comida, empregos e excedentes exportá
veis que reduzem nossa dependência de dólares de
fora e contribuem para diminuir a vulnerabilidade ex
terna de nossa economia.

O campo quer a Paz, sem o que perde a confi
ança para investir e continuar a ser a grande alavanca
do desenvolvimento nacional, gerando poupança
para a promoção de outros setores da economia.
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o campo precisa da Paz, até porque qualquer
guerra não ficará restrita a ele: terminará invadindo as
cidades.

O campo quer a reforma agrária para promover
a justiça social e compensar os excluídos rurais, víti
mas de erros passados, de décadas de descaso para
com o setor. Mas é absolutamente imprescindível que
esta reforma agrária seja feita dentro da legalidade,
com o respeito à Constituição, ao direito de proprieda
de e à intocabilidade das terras produtivas.

O Estado de Direito é a única via para o país se
guir avançando. A alternativa a ele é a barbárie. Esta
situação não interessa à Democracia e mu~o menos
ao cidadão comum, que acaba sendo a grande vítima
de uma eventual quebra do Contrato Social.

Não se pode continuar atribuindo atraso ao se
tor que mais se desenvolveu no Brasil, pelo esforço
hercúleo dos produtores rurais. O discurso de que o
campo é atrasado é muito mais atrasado: estacionou
no século passado, enquanto o setor rural avançou
rumo ao terceiro milênio.

Paz no campo é a verdadeira saída para o de
senvolvimento equilibrado. Preservá-Ia é uma garan
tia para atrair investimentos externos produtivos. Re
forma agrária sim, mas dentro da Lei. Sem violência.

Roberto Rodrigues, Ministro de Estado da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento".

Assim, consternados com o acontecido, reitera
mos nosso irrestrito apoio às palavras do nobre Minis
tro Roberto Rodrigues, aguardando soluções coeren
tes e justas para esse impasse, a fim de se efetivar re
almente a paz no campo.

Muito obrigado.
O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sento à Casa projeto de lei que declara Patrono Naci
onal do Combate à Fome o médico, geógrafo, soció
grafo, escritor e político Josué de Castro.

Essa lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Josué de Castro é o maior nome brasileiro - qui
çá mundial- na luta contra a fome e o flagelo. Homem
notável e conhecido mundialmente pela devoção ao
combate à fome, ocupou, por 2 mandatos consecuti
vos, cadeira de Deputado Federal. Assumiu inúmeros
outros cargos. Foi um político da mais alta significa
ção, em âmbito nacional e mundial.

Em 2003, ano em que o País testemunha o lan
çamento do programa nacional de combate à fome 
o Programa Fome Zero o mundo novamente volta os
olhos para o Brasil, com sua mensagem de extermí
nio da fome global.

Faz exatamente 30 anos da morte desse mais
que valoroso ícone brasileiro da dedicação à causa
do combate à fome no mundo.

Cabe a nós, representantes do povo brasileiro,
recordar à Nação o valor que esse profeta do comba
te à fome, Josué de Castro, teve em vida e mostrar a
falta que sempre fará ao Brasil e ao mundo.

Sr. Presidente, este projeto tem a assinatura de
todos os Líderes da Casa. É, portanto, uma expres
são da vontade do povo brasileiro.

O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não apenas como brasileiro, mas
também, e acima de tudo, como alguém que sonha
com o progresso e o desenvolvimento do Brasil, estou
bastante preocupado com os níveis crescentes de
desemprego e com a recessão que está por vir.

Além de torcermos pela redução da taxa de ju
ros, queremos que o dinheiro irrigue nossa economia.

O compulsório, que em janeiro do ano passado
era de 70 bilhões, hoje chega a 130 bilhões. Não adi
anta, portanto, torcer para que os juros caiam, se não
há dinheiro para irrigar a economia.

Precisamos urgentemente de medidas que re
duzam o volume do compulsório. Só assim a nossa
economia sairá ganhando e o emprego ressurgirá.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em dezembro de 1959, o Congresso
Nacional aprovou a criação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste, uma iniciativa históri
ca do Presidente Juscelino Kub~schek.

A criação e implementação da SUDENE resul
tavam de uma tomada de consciência de que o de
senvolvimento do capitalismo aprofundara as distân
cias econômicas e sociais entre o Sudeste, em rápido
processo de expansão, com base na indústria, e o
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Nordeste, com sua economia estagnada e com índi
ces de pobreza assustadores.

Com base em dados, pesquisas e estudos ela
borados pelos componentes do GTDN (Grupo de Tra
balho para o Desenvolvimento do Nordeste), também
criado por Juscelino Kubitschek, o já brilhante econo
mista Celso Furtado elaborou um competente relató
rio: Uma Política para o Desenvolvimento Econômico
do Nordeste.

Nesse relatório, Celso Furtado documentou,
com detalhes, as grandes disparidades entre o Nor
deste e o centro-sul, analisou cuidadosamente suas
causas fundamentais e sugeriu políticas que possibi
litariam a superação desses problemas.

A proposta contida no relatório apresentava a
industrialização como o elemento central, comple
mentando-a com sugestões acerca da necessidade
de transformações na organização da agricultura re
gional.

Registre-se que o relatório atraiu amplo apoio
político de intelectuais, de grupos de pressão, como a
Igreja Católica, dos "Governadores da reforma", de
políticos da região e de outras regiões do País e de
importantes setores da população.

Seguiram-se a aprovação e, subseqüentemen
te, a implantação da SUDENE, a concepção e incre
mentação dos planos diretores, tendo sido assinada a
lei do I Plano Diretor em 14 de dezembro de 1961,
pelo então Presidente Goulart.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço
esse resgate histórico para saudar a iniciativa do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, tão nordestino quan
to Celso Furtado, de determinar a refundação da
SUDENE.

A iniciativa de S.Exa. responde positivamente às
chamadas orientações estratégicas de governo 
crescimento sustentável, emprego e inclusão social
-,contidas no Plano Plurianual 2004-2007.

Aliás, faça-se justiça, esse PPA é um exemplo
de combinação de planejamento centralizado com
planejamento descentralizado, de "baixo para cima",
posto que consubstancia a participação ativa de to
dos os segmentos da vida social e econômica do
País.

No capítulo em que aborda a estratégia de de
senvo�vimento e suas dimensões, especificamente
quando trata da dimensão regional, o PPA distingue,
com muita competência, todo conjunto de providênci
as e ações a serem empreendidas para assegurar o
enfrentamento das desigualdades sociais na sua di-

mensão regional, bem como a adoção de uma nova
política de desenvolvimento regional.

Cito apenas um pequeno trecho do documento,
para ressaltar a importância dessa questão, mesmo
porque brevemente esta Casa o discutirá e o votará.

Mas, vamos ao documento, no seu item 64:
"O desenvolvimento regional, numa perspectiva

nacional, não pode prescindir de uma profunda refor
mulação dos atuais instrumentos de atuação regio
nal, Fundos Constitucionais, Incentivos, Agências
Regionais, todos exclusivamente voltados para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É crucial a
adoção de instrumentos que permitam uma atuação
do território visto de forma integrada e o equaciona
mento dos problemas das desigualdades sociais e
econômicas dos espaços numa perspectiva que
abranja o conjunto do território nacional, nas diversas
escalas: nacional, macrorregional, sub-regional, lo
caI. O primeiro passo será a consolidação da propos
ta de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Regional, que acompanha a Proposta de Reforma Tri
butária, em tramitação no Congresso Nacional".

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Nordeste e o Brasil só podem apoiar e incentivar a lu
cidez e competência de um Governo que, efetivamen
te, tem compromisso com o desenvolvimento econô
mico e a eqüidade social.

Solicito a VExa., Sr. Presidente, que este pro
nunciamento seja divulgado nos órgãos de comunica
ção da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CABO JÚLIO (PSB-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, manifesto
minha discordância quanto ao tratamento que vem
sendo dispensado aos militares estaduais na reforma
da Previdência.

Atentemos para o seguinte quadro: atualmente,
o militar estadual contribui com 11% a 14% para sua
previdência. De acordo com as regras atuais, as nos
sas pensionistas receberão até 70%. O Governo não
teve peito de enviar a esta Casa uma reforma que in
clua as Forças Armadas. Constitucionalmente, as ve
dações para o militar federal são as mesmas para o
militar estadual, mas, quando se fala em pensão, o
tratamento é diferente.

O que quero dizer com isso? Quando um gene
ral joga tênis num quartel, machuca-se e morre, a sua
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pensionista tem direito a 100%. No entanto, se o mili
tar estadual for baleado no meio da rua, a sua pensio
nista só terá direito a 70%, embora ele tenha contribu
ído com cerca do dobro que o militar federal contribui.
Isso é correto? É justo tratar o militar estadual diferen
temente do militar federal, sendo que contribuímos
com o dobro e estamos expostos a maiores riscos?

Sr. Presidente, não temos outro caminho senão
discordar da mudança prevista na PEC relativa à re
forma previdenciária. O militar estadual tem de ser
tratado da mesma forma como o militar federal. Do
contrário, haverá grande injustiça.

Muito obrigado.

O SR. VIGNATII- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. VIGNATIl (PT - SC. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, amanhã estarei em
Chapecó, minha terra, no Estado de Santa Catarina,
juntamente com o Ministro da Pesca, José Fritsch,
que já foi Prefeito daquela cidade, para o Seminário
da Pesca.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to o ensejo para registrar a realização da I Conferên
cia Estadual da Aqüicultura e Pesca de Santa Catari
na, neste final de semana, nos dias 10 e 2 de agosto,
em Itajaí, Santa Catarina. Trata-se de importante
ação do Governo Lula.

Essa conferência, lançada pelo Presidente Lula
em âmbito nacional, tem sido promovida pelo Ministro
José Fritsch em todos os Estados. Neste final de se
mana, será a vez de Santa Catarina, de Itajaí, a maior
região pesqueira do País.

Em junho passado, no Palácio do Planalto, o
Presidente Lula lançou a Conferência Nacional da
Aqüicultura e da Pesca. Na oportunidade, anunciou
um novo ciclo na história do segmento, no País. Disse
S.Exa. que o Governo Federal está atendendo a uma
categoria historicamente esquecida pelo Poder Públi
co, já que na última vez em que a pesca foi objeto de
preocupação oficial foi na década de 70, durante o
Governo Geisel, com enfoque voltado para a frota
pesqueira, mas não avançou.

O Presidente Lula lembrou que o Brasil possui
uma costa marítima das mais extensas do mundo e
que sua exploração está sendo feita por embarca
ções de pesca estrangeiras. Com uma área de 3,5 mi
lhões de quilômetros quadrados, o equivalente à me
tade do território nacional, 12% da reserva de água
doce disponível do planeta e mais de 2 milhões de ter-

ras alaw das, temos as melhores condições para de
senvolwlr o potencial da nossa aqüicultura.

A1 ilta de atenção com a pesca faz com que o
brasileiro: consuma pouco dessa proteína saudável e
rica em ~;ubstânciasque combatem doenças cardio
vascularEls. No Brasil, o consumo de carne de pesca
do é exl-3mamente baixo, limitado a 7 quilos per ca
pita. Pm:t reverter esse quadro, o Presidente desti
nou 2,4 milhões de reais ao setor, visando impulsio
nar a pE: ~.ca marítima, através da renovação e moder
nização ::la frota pesqueira. Foi criada uma linha de
crédito:~special para a pesca artesanal, através do
PRON/I F:-Pesca, para aparelhar o setor e apoiar a ati
vidade.

É peciso reconhecer que a atividade pesqueira,
no BraSil ainda está longe de alcançar o potencial de
sejado. T3mos deficiências na organização de todo o
ciclo eco 1ômico. Lidamos com os desafios da primei
ra fase, i3 da produção, e precisamos aumentar as for
mas alto 'nativas de comercialização e industrializa
ção do ri' oduto. A carência se estende ao consumo da
carne d~ peixe, ainda muito baixo no País, Acredita
mos qUfJ os recursos liberados são um estímulo para
quem pwtende se qualificar na atividade.

Ni~l(I temos dúvida de que a expansão da aqüi
cultura e da pesca irá acelerar o ritmo de crescimento
econôm j, :0, gerando distribuição de renda e amplian
do os P,)stos de trabalho numa atividade antes rele
gada ac 3squecimento e ao abandono.

Pé Ira dar sustentação às ações de apoio ao se
tor da psca, o Governo Federal criou a Secretaria
Especiéll de Aqüicultura e Pesca. Mostrando trabalho,
o órgão \ inculado à Presidência da República desen
cadeou l m processo de discussão nacional, através
de conf€t ências estaduais, que têm por objetivo traçar
o perfil ri 1S ações a serem desenvolvidas pelo órgão
em âmt: ii o nacional. Em vez de decretar verticalmen
te as dil- ~trizes para a Secretaria, optou-se por um
amplo d: bate nacional em que os segmentos envolvi
dos pa~;:;3.m a decidir sobre o perfil da ação governa
mental !lo) setor.

NUf .ta direção, realiza-se neste final de semana,
em Itajé:í, a I Conferência Estadual de Aqüicultura e
Pesca cI: Santa Catarina, que, como em outros Esta
dos, reli r e representantes das zonas de pesca e mo
vimento:, Na condição de delegados, eles irão esco
lher os ri :presentantes do Estado no encontro nacio
nal.

T(I,: a a discussão estadual irá convergir para a I
ConferÉ! -cia Nacional que se realizará em Brasília,
nos dia::, 30 de setembro, 10 e 2 de outubro próximos.

._----,_.._-.......'_,.'_..."'"".."'_.....-~--'-



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35751

A Conferência Nacional servirá para elaborar e apro
var o Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento
Sustentável da Aqüicultura e Pesca. Na oportunidade,
será composto o Conselho Nacional de Aqüicultura e
Pesca.

Por fim, o País poderá esperar, num futuro próxi
mo, uma farta colheita também na atividade pesquei
ra. Neste particular, o Governo Lula reafirma-se como
quem semeia, esperando uma farta colheita.

Era o que tinha a dizer.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ
Coronel Alves PL
Eduardo Seabra PTS
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSS
Total de Amapá: 4

PARÁ
Anivaldo Vale PSDS
Ann Pontes PMDS
Jader Sarbalho PMDS
José Priante PMDS
Josué Sengtson PTS
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PTS
Total de Pará:10

AMAZONAS
Átila Lins PPS
Carlos Souza PL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTS
Vanessa Grazziotin PCdoS
Total de AMAZONAS 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT

Casara PSDS
Confúcio Moura PMDS
Eduardo Valverde PT
Total de Rondonia: 5

ACRE
Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 4

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDS
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDS
Ronaldo Dimas PSDS
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Sandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PP
João Castelo PSDS
Luciano Leitoa PDT
Neiva Moreira PDT
Pedro Fernandes PTS
Pedro Novais PMDS
Sebastião Madeira PSDS
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes PMDS
Antonio Cambraia PSDS
Ariosto Holanda PSDS
Sismarck Maia PSDS
Eunício Oliveira PMDS
Gonzaga Mota PSDS
Inácio Arruda PCdoS
José Linhares PP
Leônidas Cristino PPS
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PTS
Vicente Arruda PSDS
Zé Gerardo PMDS
Total de Ceará:14
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PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA
Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Ricardo Rique S.Part.
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PSDB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Raul Jungmann PMDB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 5

SERGIPE
Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe:?

BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS
Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PL
Carlos Willian PSB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL
Eduardo Barbosa PSDB
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PL

,----,....' ---------,
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Mário Heringer POT
Narcio Rodrigues PSOB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato POT
Marcelino Fraga PMOB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PSB
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Or. Heleno PSDB
Edson Ezequiel PSB
Eduardo Cunha PP
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTS
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PDT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PSB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Bispo Wanderval PL
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PSB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo Cunha PT
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PSOB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL
Total de São Paulo: 32

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB
Total de MATO GROSSO 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 5
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O E.R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de ç-'resença registra o comparecimento de 285
Senhom; Deputados.

O :;R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-sE à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e ': a constante da Ordem do Dia.

O !: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mo ia Requerimento n° 1.003, de 2003, dos Srs.
Líderes lOS seguintes termos:

Su ,hor Presidente, nos termos do art. 155 do
RegimElllo Interno, requeremos regime de urgência
na aprec: ação do Projeto de Lei n° 3.464, de 2000, do
Poder E:< ecutivo, "que autoriza a transferência das co
tas repr'l3entativas da participação da União no capi
tal da €llpreSa Serviços Aéreos Especializados Mé
dico-Ho:; oitalar Conceição Ltda:'

S,;!l das Sessões. - Mendes Ribeiro Filho,
Vice-Líclm do PMDB; Henrique Fontana, Vice-Líder
do PT; I.. incoln Portela, Vice-Líder do PL; José Car
los Ale !llia, Líder do PFL; Jutahy Júnior, Líder do
PSDB; TilKayama, Vice-Líder do PSB; Neiva Morei
ra, LídEI do PDT.

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pll}ttO PT
Alceu G: lIares PDT
August(l Nardes PP
Beto AHllJquerque PSB
Francis(4) Turra PP
Kelly M[) aes PTB
Luis Ca dos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes =!ibeiro Filho PMDB
Milton C,lrdias PTB
Onyx L<::I enzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Fi 3inaldo PTB
Tarcisio /immermann PT
Total dE! Rio Grande do Sul:14
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João Mil os PMDB
João Pi::: wlatti PP
Leodegd - Tiscoski PP
Mauro F', lSSOS PT
Paulo A.!onso PMDB
Paulo E,3 uer PFL
Serafirr '/enzon PSDB
Vignatti :::lT
lonta: P
Total dl<1 Santa Catarina: 14

GOIÁS
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PP
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Total de PARANÁ 20
SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 9
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento sobre a Mesa:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do Requerimento n° 1.003/03
(PL n° 3.464/00) constante da pauta da presente ses
são.

Sala das Sessões,3017/03. - Assina: João Mag
no, Vice-Líder do PI.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Luiz Sérgio, o PT mantém o requerimento de
retirada de pauta?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente, o PT
retira o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à votação do Requerimento nO 1.003, de
2003.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSB - MG. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votare
mos o requerimento de urgência ou a retirada?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
taremos o requerimento de urgência.

O SR. CABO JÚLIO - Quero fazer uma questão
de ordem, com base no art. 157 do Regimento Inter
no, que diz: "Aprovado o requerimento de urgência,
entrará a matéria em discussão na sessão imediata,
ocupando o primeiro lugar na Ordem do Dia".

Então, aprovado esse requerimento de urgên
cia, votaremos o mérito na próxima sessão, conforme
o Regimento?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Cabo Júlio, a pauta da próxima semana ainda
não está definida. Portanto, não tenho condições de
lhe informar sobre ela. Certamente, o preceito regi
mental será cumprido sempre que as condições obje
tivas assim o permitirem.

O SR. CABO JÚLIO - V.Exa. vai entender o
porquê de eu estar formulando a presente questão de
ordem.

Criamos o costume, na Câmara dos Deputados,
de dizer que temos acordo para votar o requerimento
de urgência, mas não temos acordo para votar o méri
to.

O Regimento é muito direto ao estabelecer que
"entrará a matéria em discussão na sessão imediata".

Não é condicional, não depende de um novo acordo
de Líderes.

Sr. Presidente, não quero entrar no mérito. Há
urgência que votamos em 1999, cujo mérito ainda
não foi votado. Então, por que votar a urgência? Não é
questão de forma. O Regimento não é condicional.
Algumas pessoas alegam que, se for publicado, pode.
Não, o Regimento precisa ser cumprido.

Então, indago a V.Exa. se o Regimento será
cumprido e a matéria entrará em discussão na próxi
ma sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Cabo Júlio, já respondi à questão de ordem de
VExa. Vou recebê-Ia e definir a pauta considerando o
Regimento, sempre segundo as condições objetivas.

Agradeço a V.Exa. a lembrança.
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, com o voto contrário do Deputa-
do...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
não há como votar, como não há como aprovar. Se há
um voto contrário, não podemos concordar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sim, Deputado. Foi lembrado a tempo.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. não con
corda?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro votação nominal para esta urgência.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer um apelo a V.Exa. Existem outras urgênci
as. Penso que o PT, que tem interesse no assunto so
bre liquidação da empresa, poderia conversar com o
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Se VExa. concordar,
passaremos às votações em que há consenso e de
pois voltaremos a esta votação nominal.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, vamos começar com esta
matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Tudo bem,
Sr. Presidente, não há problema nenhum.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
Estamos votando o requerimento de urgência

para a apreciação do Projeto de Lei nO 3.464, de 2000.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Bispo Wanderval.

O SR. BISPO WANDERVAL (PL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par
tido Liberal orienta sua bancada a votar favoravel
mente ao requerimento e convoca a todos que ve
nham ao plenário para votação deste requerimento,
de fundamental importância.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota "sim",
Sr. Presidente.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - O PCdoB vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim".

O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota "sim".

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Votamos "sim", Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota "sim".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todos os Srs. Deputados que venham ao ple
nário, pois estamos em processo de votação e tere
mos outras votações nominais hoje.

Informo à Casa, desde já, que amanhã haverá
sessão extraordinária no período da manhã.

O SR. BISPO WANDERVAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BISPO WANDERVAL (PL - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Faço coro com
VExa., Sr. Presidente, e chamo todos os Deputados
para virem ao plenário votar este requerimento, até
porque teremos outras votações importantes para o
País na noite de hoje.

SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos Srs. Deputados que venham ao plenário.
Estamos em processo de votação.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZONTA (PP - se. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Partido
Progressista, fazemos um apelo aos colegas Parla
mentares do partido para que venham ao plenário vo
tar.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos convo
car todos os Parlamentares do Partido dos Trabalha
dores para virem ao plenário. Precisamos da presen-
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ça de todos. A votação é nominal e a matéria é de in
teresse do Governo e da bancada do PI.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito seja considerado o voto "sim" do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário.
Estamos em processo de votação, com efeitos admi
nistrativos.

O SR. GIACOBO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GIACOBO (PL - PR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar a
VExa. que suspendemos os trabalhos da CPI da
SERASA, devido a esta votação. Todos os Deputados
da Comissão estão aqui.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aproveito para comunicar à Casa que estamos na
Ordem do Dia. Se alguma Comissão estiver reunida,
solicito aos nobres Deputados que suspendam os
seus trabalhos e venham ao plenário votar.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Deputado Inocêncio Oliveira, pela manhã, agiu de
maneira rápida, aprovando o requerimento de urgên
cia e em seguida agilizando-o. Como há unanimida
de, por economia processual, sugiro a VExa. que
adote o mesmo critério.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
necessário que se atinja o quorum de 257 Deputa
dos. Por isso, solicito aos Srs. Deputados que venham
ao plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-

ro, mais uma vez, fazer um registro sobre a Tarifa
Externa Comum na comercialização do arroz.

O Governo brasileiro, por intermédio do Ministé
rio da Fazenda, tem-se manifestado sobre a redução
dessa tarifa. Fizemos um estudo e demonstramos
que o produtor está recebendo em torno de 33 reais
pela saca de arroz. O produto chega ao consumidor
por aproximadamente 60 reais. O supermercado tem
hoje margem de lucro de 20% a 25%, considerados a
margem de lucro real, o pedágio que cobram e o pra
zo de 45 a 60 dias que lhes dão as indústrias benefici
adoras de arroz.

O Governo, por meio do Ministério da Fazenda,
está trabalhando no sentido de reduzir a TEC de
11,5% para 2%. No entanto, essa medida beneficiará
cada vez mais o grupo intermediário, principalmente
o supermercado. O produtor será prejudicado e o con
sumidor não levará vantagem alguma.

Por isso, manifesto, mais uma vez, nossa posi
ção contrária à diminuição da Tarifa Externa Comum.
Esse benefício será dado aos produtores norte-ame
ricanos, que já têm pesados subsídios para o seu pro
duto. Ao reduzirmos a TEC para comprar arroz nor
te-americano, estaremos beneficiando os produtores
dos Estados Unidos.

Os produtores americanos vendiam a 94 dóla
res a tonelada de arroz. Depois que passamos a im
portar o produto dos Estados Unidos, o preço para o
Brasil passou para 180 dólares.

Portanto, mais uma vez, manifesto-me contra a
redução da TEC. O Uruguai e a Argentina também
endossam essa posição.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Informo aos Srs. Deputados que teremos outras vota
ções nominais. Tamos mais 3 pedidos de urgência. Se
qualquer Deputado - como fez o Deputado Arnaldo
Faria de Sá - solicitar verificação, nós a concedere
mos. Precisamos, então, de todos os Deputados no
plenário para que possamos votar com agilidade.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito a V.Exa. que seja o interlocutor desta Casa junto à
chefia da Casa Civil, para que se cumpra o acordo fei
to com os Líderes Professor Luizinho e Aldo Rebelo,
por ocasião da votação da Medida Provisória n° 113,
relativa aos transgênicos.
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Pelo acordo, o Governo deverá mandar para a
Câmara dos Deputados novo projeto para resolver,
de uma vez por todas, a questão da biossegurança
e da pesquisa biotecnológica no Brasil. Conforme foi
acordado, o projeto deverá estar aqui na primeira
semana de agosto. Já é um passo muito importante.
O segundo compromisso - de que o projeto seria
enviado a esta Casa com urgência constitucional 
foi acordado verbalmente com os Srs. Líderes, de
quem eu cobro neste instante.

Então, Sr. Presidente, em nome dos cientistas
brasileiros, em nome dos Secretários Estaduais da
Agricultura do Brasil, em nome do setor agrícola
brasileiro, que tem segurado a economia do País,
solicito ao Governo que cumpra o acordo e envie à
Câmara dos Deputados, na primeira semana de
agosto, o projeto com urgência constitucional.

Esta Casa está madura para resolver definiti
vamente a questão da biotecnologia, que propiciará
o aumento da produtividade e da riqueza e o avanço
do Brasil nessa matéria. Queremos votar o projeto
na primeira semana de agosto, com urgência consti
tucional, como foi acordado quando votamos a Me
dida Provisória n° 113.

Muito obrigado.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O 5R. ROMEL ANIZIO (PP - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por se tra
tar de matéria relevante, gostaria de destacar que
neste momento em que o desemprego grassa por
todo o País, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o
Grupo Algar abre amanhã 1.443 vagas de empregos
- 800 delas direcionadas para o primeiro emprego
sem usar nenhum incentivo do Governo.

É APROJADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
PAR/lO PROJETO DE LEI N° 3.464, DE 2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposi(.ão: PL N° 3.464/2000 - REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA
Início \I(tação : 30/07/2003 17:31
Fim VOlclÇão : 30/07/200317:45
Presidilclm a Votação: João Paulo Cunha - 17:09

Resultado da Votação

Sim 261:1
Não 1

Total da 'lotação 269
Art. 171

Total Quorum 270

Orientação

PT - Silll
PFL- ::.j m

PMDB··· Sim
PSDB _. 3im

PTB-~:iin

PP-Sill
PL - Sin
PSB-Sim
PPS - ~iim

PDT - ~:iim

PCdoB- Sim
PV - Si 11

GOv. -:im

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Si3 PL Sim
Dr. R<x;c,lfo Pereira PDT Sim
Maria 1·ldlena PMDB Sim
Total Flc.raima: 3

Gostaria de trazer a esta Casa e aos meus no
bres pares esta notícia auspiciosa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Anuncio o resultado:

AMAPÁ

Corom, I Alves PL Sim
Eduarck Seabra PTB Sim
Total.tlrlapá : 2

Votaram

SIM 268
NÃO 01
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 269

PARÁ

Anival<k Vale PSDB Sim
Josué J :mgtson PTB Sim
Nilson I) into PSDB Sim
Paulo h, >cha PT Sim
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Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDS Sim
Zequinha Marinho PTS Sim
Total Pará: 8

AMAZONAS
Carlos Souza PL Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTS Sim
Total Amazonas: 3

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDS Sim
Confúcio Moura PMDS Sim
Total Rondonia: 4

ACRE
Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoS Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Total Tocantins: 3

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Sismarck Maia PSDB Sim

José Linhares PP Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 9

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Total Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão S.Part. Sim
Luiz Couto PT Sim
Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTS Sim
Total Pernambuco: 10

ALAGOAS
Benedito de Lira PP Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Total Alagoas: 4
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SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Total Bahia: 24

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim

João Paulo Gomes da Silva PL Sim
José Militão PTB Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Deley PV Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PDT Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
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Julio Lopes PP Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador limbaldi PSDB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 37

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Maninha PT Sim
Osório Adriano PFL Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
João Campos PSDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Sim
João Grandão PT Sim
Murilo lauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
André lacharow PDT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Giacobo PL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
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O !~ R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a m, sa requerimento n° 1.004/03, subscrito por
diverso~; Srs. Líderes, no seguinte teor

SE:r1hor Presidente, nos termos do art. 155 do
Regim€llto Interno, requeremos regime de urgência
na apret:ação do Projeto de Lei n° 7.136, de 2002, do
Suprem: Tribunal Federal, que "transforma os cargos
de Auxiliar Judiciário, criados pela Lei n° 9.607, de 18
de fevelE;iro de 1998, do Quadro de Pessoal da Se
cretaria cio Supremo Tribunal Federal:'

Sdl das Sessões, de de 2003. - Mendes Ri
beiro F ilho, Vice-Líder do PMDB; Henrique Fonta
na, Vice Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder
do PL; ,.I )sé Carlos Aleluia, Líder do PFL; Jutahy
Júnior, Uder: do PSDB; TaKayama, Vice-Líder do
PSB; NI:iva Moreira, Líder do PDT.

O ~~ R. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pE!!a ordem.

O :3R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. él Jalavra.

OER CABO JÚLIO (PSB - MG. Pela ordem.
Sem reli i ,ão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar
mais um requerimento de urgência sem data definida
para votar o mérito. Já sei qual será a resposta de
VExa., Ir as pergunto novamente se valerá para todos
os requH 'imentos de urgência. Na sessão de amanhã
estarão i lc1uídos os méritos de todos os requerimen
tos de ur~ência que votarmos hoje?

O !: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado C 3.bo Júlio, as duas urgências que estamos vo
tando huj ~ foram inscritas para a convocação extraordi
nária do tnês de julho. Para que pudéssemos agilizá-Ias
em plerdrio, foram apresentados esses requerimentos
de urgêll( :ia. O mês de julho se encerrará amanhã, quin
ta-feira. Evidentemente, colocaremos as matérias em
pauta a:ó,: ,im que as condições objetivas o permitirem, a
fim de qIJ3 seja cumprido o Regimento Interno.

O:; R. CABO JÚLIO - V.Exa. está dizendo que a
matéria t ,ão estará na pauta da sessão de amanhã?

O:~R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
sei, Def"Jtado Cabo Júlio. Ainda não fiz a pauta de
amanhL

O :: R. CABO JÚLIO - Mas o Regimento deter
mina qu, seja assim, Sr. Presidente.

O :: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Cabo Júlio, VExa. sabe que o verbo ''terá'' ...

O !: R. CABO JÚLIO - É imperativo.
O :: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ...é

colocaclt: para todos os projetos que já estão com ur
gência n ,querida. Se colocarmos todos esses proje-
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SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 8
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Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Total Paraná : 15

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PMDB na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos Srs. Deputados que não justifiquem seus vo
tos agora, pois teremos outra votação, o que garante
a presença do Parlamentar nesta.
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tos, a pauta ficará muito extensa. Então, o verbo "terá"
deve ser entendido como ''tanto quanto possível".

O SR. CABO JÚLIO - Então, não havia motivo
para votar a urgência, já que não é urgente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aí
V. Exa. tem de reclamar com os subscritores e não
com o Presidente.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, só estou
reclamando quanto ao cumprimento do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então é uma reclamação e não questão de ordem.

A questão de ordem está respondida, Deputado
Cabo Júlio.

O SR. CABO JÚLIO - Só estou reclamando
porque não estamos cumprindo o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado pela vigilância.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento. Os Srs. Deputados que fo
rem favoráveis permaneçam... (Pausa.)

O Deputado Cabo Júlio não é favorável? (Pau-
sa.)

O SR. CABO JÚLIO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação de vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve
rificação concedida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PSDB?
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PSDB vota "sim".

Como vota o PFL?
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (Pl - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pl vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PlB?

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PlB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PlB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL?

O SR. EDMAR MOREIRA (PL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDl?

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDl - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDl vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?
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o SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li
derança do Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Deputados que não votaram no item anterior, ao vota
rem neste, automaticamente terão o voto computado
na anterior.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, há alguns painéis
marcando "desativado", embora este tenha marcado
"ativado", e eu já votei.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sras. e Srs. Deputados, venham ao plenário, pois es
tamos em processo de votação.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um registro. Estamos vivendo um período em
que, mais do que nunca, o esforço do processo de ne
gociação - eu diria que VExa. contribuiu decisiva
mente para isso - vai se tornando um imperativo. Va
mos votar a reforma da Previdência, matéria de suma
importância para o País, mas com incidências sobre
diversos setores, tanto no da economia como no do
mundo do trabalho.

Sr. Presidente, quero reafirmar algumas coisas
que tenho dito sobre o comportamento de V. Exa. É
importante que, no momento da negociação, seja
também ouvida a base do serviço público. Há conver
sas em curso envolvendo o Judiciário, o Ministério
Público, o ordenamento desse setor tão importante e

essencial para o funcionamento das instituições. É
bom dizer também que há setores - como os da edu
cação, saúde e segurança - da estrutura do serviço
público que servem de apoio. São setores da inteli
gência, como a universidade, setores da carreira de
Estado, que também são fundamentais para que te
nhamos oportunidade de, no estabelecimento do cur
so do processo de negociação, repensar aspectos
como o da integralidade, da paridade, que dizem res
peito à regra de transição. Dois outros aspectos tam
bém são fundamentais, pois envolvem uma parcela
da sociedade muito delicada, como as viúvas ou as
pessoas que perdem seus entes queridos. Um deles
é o debate sobre as pensões.

No relatório do projeto original já se ventilava a
possibilidade de trabalhar com limite no mesmo valor
do teto. Portanto, é importante retomarmos o debate
desse tema, assim como o da cobrança de inativos da
União, dos Estados e dos Municípios.

Em que pesem os problemas que temos vivido e
as divergências que temos acumulado, a bancada do
PT sinalizou claramente para a possibilidade de en
tendimento de que ela e a base aliada podem assu
mir importante papel nesta Casa e contribuir para es
ticar ao máximo a corda do diálogo, em busca de uma
solução. Assim, apreciaremos a matéria na semana
que vem e eliminaremos as tensões que têm provoca
do desgastes em todos nós.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comu
nico à Casa que na semana passada foi instalada a
Frente Parlamentar em Defesa da Atividade Física.
Seu principal objetivo é promover, através da prática
da atividade física, a saúde e o convívio social, princi
palmente tirando a juventude e a população mais ca
rente do risco social.

Trata-se de frente suprapartidária, composta
por membros da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

No jantar de lançamento, realizado no Hotel
Mercure, contamos com a presença do Ministro dos
Esportes, Agnelo Queiroz, dos Presidentes do Comi
tê Brasileiro Olímpico e Paraolímpico, de associa
ções, como o CONFEF e o CREF.

Essa frente é importantíssima na busca de polí
ticas públicas que possam desenvolver a atividade fí
sica em suas várias modalidades, como ginástica,
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luta, dança, de forma a promover a qualidade de vida
do povo brasileiro.

Portanto, comunico esse fato a V. Exa. e aos
membros do Parlamento e exorto os companheiros a
se integrarem à Frente Parlamentar em Defesa da Ati
vidade Física, que conta hoje com mais de 100 mem
bros.

A nossa frente já nasce fortalecida não apenas
pelas suas propostas, mas também porque queremos
perseguir políticas públicas que possam alavancar
mais ainda a atividade física como forma de manter a
saúde do povo brasileiro. Ela irá atuar no Parlamento,
mas principalmente em parceria com os Governos
dos Estados e Municípios e com o Governo Federal,
através dos Ministérios do Esporte, da Saúde e da
Educação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Vou proclamar o resultado:

Votaram

SIM 276
NÃO 00
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 276

É APROVADO O REQUERIMENTO DE
URGÊNCIA PARA O PROJETO DE LEI N° 7.136,

DE 2002.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PL N° 7.136/2002 - REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA
Início Votação: 30/07/2003 17:48
Fim Votação: 30/07/2003 17:57
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:09
Resultado da Votação
Sim 276
Total da Votação 276
Art. 171

Total Quorum: 277

Orientação

PT -Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PL-Sim
PSB-Sim

PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Sim
PV-Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Total Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PL Sim
Total Amazonas: 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Total Rondonia: 3

ACRE

João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
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Nilson Mourão PT Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
José Linhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMOB Sim
Total Ceará : 13

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Total Piauí: 3

PERNAMBUCO

André (In Paula PFL Sim
Carlos I:duardo Cadoca PMDB Sim
Eduarclt: Campos PSB Sim
GonzaLIól Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Pedro C xrêa PP Sim
Renildu Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Total fi" rnambuco : 9

ALAGOAS

Benedi<) de Lira PP Sim
Givaldü Carimbão PSB Sim
Helenild:> Ribeiro PSDB Sim
José Til )maz Nonô PFL Sim
Maurícl ~ Quintella Lessa PSB Sim
Olavo C'3.lheiros PMDB Sim
Total JIllgoas : 6

SERGIPE

Bosco (osta PSDB Sim
Heleneo ::;ilva PL Sim
Jacksoll Barreto PTB Sim
João Fo ltes PT Sim
Mendoll;:a Prado PFL Sim
Total ~il, rgipe : 5

BAHIA

Antônic:, Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudiü ~ajado PFL Sim
Colberl lI1artins PPS Sim
Corioléll- o Sales PFL Sim
Daniel ,1\ Imeida PCdoB Sim
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Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Total Bahia: 22

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim

Odair PT Sim
Patrus Ananias PT Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO
Manato PDT Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PDT Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Sandro Matos PSB Sim
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Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jovino Cândido PV Sim
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Milton Monti PL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Rubinelli PT Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Sim
Total São Paulo: 34

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL Sim
Total Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Jovair Arantes PSDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Murilo lauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Chico da Princesa PL Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dra. Clair PT Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Total Paraná: 12

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Bauer PFL Sim
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Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Darcísio Perondi PMDS Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Kelly Moraes PTS Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Siolchi PMDS Sim
Pastor Reinaldo PTS Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 16

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a bancada.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-SA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Deputado que não votou neste item, ao votar no próxi
mo, automaticamente justificará seu voto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa Requerimento n.o 1.005, de seguinte teor:

Senhor Presidente, nos termos do art. 155 do
Regimento Interno, requeremos regime de urgência
na apreciação do Projeto de Lei n° 1 354, de 2003, da
Procuradoria Geral da República, que "dispõe sobre a
criação de cargos de Membro, criação de cargos Efe
tivos, criação e transformação de Funções Comissio
nadas no âmbito do Ministério Público da União, a cri
ação e transformação de Procuradorias da República
em Municípios no âmbito do Ministério Público Fede
ral, e a criação de Ofícios no âmbito do Ministério PÚ
blico do Trabalho, e dá outras providências".

Sala das Sessões, de de 2003. - Mendes Ri
beiro Filho, Vice-Líder do PMDS; Henrique Fonta
na, Vice-Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do
PL; José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Jutahy Jú
nior, Líder do PSDS; Takayama, Vice-Líder do
PSS; Neiva Moreira, Líder do PDl.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa Requerimento de autoria do Deputado
José Carlos Aleluia, para retirada de pauta do Reque
rimento n.o 1005.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 117, VI do Regimento Interno, a retirada da pa
uta do Requerimento n° 1.005/2003, constante da
matéria sobre a Mesa da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 30 de julho de 2003.
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento de retirada de pauta.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Estão Prejudicados os seguintes requerimentos

no mesmo teor:
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa .Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do Requerimento n° 1 005/03
(item 111, matéria sobre a Mesa), constante da pauta
da presente Sessão.

Sala das sessões, 30107/03. - Maurício Rands,
Vice-Líder do Pl.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 117, VI do Regimento Interno, a retirada da pa
uta do Requerimento n° 1.005/2003, constante da
matéria sobre a Mesa da presente Ordem do Dia. (PL
1.354/03)

Sala das Sessões, 29 de julho de 2003. - José
Carlos Aleluia, Líder do PFL

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais a retirada

de pauta do Requerimento n° 1.005/03 dos Srs. líde
res, solicitando urgência para apreciação do Projeto
de Lei n° 1.354, de 2003, da Procuradoria Geral da
República, que "dispõe sobre a criação de cargos de
Membro, criação de Cargos Efetivos, criação e trans
formação de Funções Comissionadas no âmbito do
Ministério Público da União, a criação e transforma
ção de Procuradorias da República em Municípios no
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âmbito do Ministério Público Federal e a criação de
Ofícios no âmb~o do Ministério Público do Trabalho, e
dá outras providências".

Sala das Sessões, em julho de 2003. Assina:
Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do Requerimento de urgência
do PL 1.354/03, constante da pauta da presente ses
são.

Sala das Sessões, 30/07/03. - Assina: Carlito
Merss, Vice-Líder do PT

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno, urgência para aprecia
ção do Projeto de Lei Complementar n° 73, que 'altera
dispositivos da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional, e dá outras provi
dências".

Sala das Sessões, de julho de 2003. - Aldo Re
belo, Líder do Governo; Edson Ezequiel, Vice-Líder
do PSB; Colbert Martins, Vice-Líder do PPS; Men
des Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; Roberto
Freire, Líder do PPS; Inácio Arruda, Líder do
PCdoB; Alberto Goldman, Vice-Líder do PSDB; Ro
mel Anízio, Vice-Líder do PP; Carlito Merss, Vice-lí
der do PT; Josué Bengtson, Vice-Líder do PTB;
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Projeto de Lei Complementar n° 73 vem, na realidade,
auxiliar o projeto de lei de falências que será aprecia
do por esta Casa. Já existe projeto apresentado na
Casa pelo nobre Deputado Antônio Carlos Maga
lhães Neto, e a ele será apensado o do Governo, envi
ado hoje.

Vamos aprovar a urgência, caso o Plenário as
sim queira, para que amanhã possamos votar a maté
ria juntamente com o projeto de lei de falências.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, em nome do PFL, gostaria de
reforçar que nosso partido, buscando zelar pela boa
adequação legislativa - aliás, esta é uma marca de to
dos os pefelistas - deixou muito claro que não pode
ria votar e aprovar a Lei de Falências nos termos que

estão s, ndo negociados no Congresso Nacional,
sem qu i; alterações fossem promovidas no Código
Tributál el Nacional.

Bt ~;camos manter entendimentos com o Depu
tado O~;~aldo Biolchi, com o Poder Executivo e com
outros partidos. Internamente, o PFL me deu a mis
são de mlatar o Projeto de Lei Complementar n.O 72,
que ofelE!ce oportunidade de alterar o Código Tributá
rio Nacl)nal e de adequá-lo às modificações que se
rão trazclas pela Lei de Falências.

O Poder Executivo encaminha a esta Casa o
Projeto de Lei Complementar n° 73, que será apensa
do a esl E' projeto. É fundamental a concessão da ur
gência, a fim de que a matéria seja aprovada amanhã.
Espero c.ue estejamos aptos a votar e aprovar a Lei
de Falêwcias, o que significará uma vitória para o
Congre~;:;o Nacional. No período de convocação ex
traordiniria, prestaremos contas dessa matéria, além
de muita:; outras de interesse da sociedade brasileira.

P(;;r isso, de antemão, encaminho, pelo partido,
favoravelmente à urgência solicitada pelos Srs. líde
res.

O HR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a li ~Iavra pela ordem.

O ::3R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. él )alavra.

O ::,R. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. ~iem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o PMDB concorda com a ur
gência lO!, na qualidade de Relator, considero-a neces
sária.

V.E<a. deverá convocar sessão extraordinária
matutina para amanhã. Assim, apelo para os Parla
mentart,i~; a fim de que compareçam a essa sessão.
Há 5 ou (I destaques sobre a Mesa; alguns eu conhe
ço, outro >, não.

Pc r isso, recomendo a todos os Deputados que
perman3 ~am em Brasília para que possamos ama
nhã defi r itivamente votar essa lei de recuperação da
empresa brasileira.

M li' lo obrigado.
O :;R. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a li ~Iavra pela ordem.
O ::3R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem

V. Exa. él )8lavra.
O ::,R. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or

dem. S':I n revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de aconl ) com a orientação do partido na votação an
terior.

O :)R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-~: f à votação do requerimento subscrito por vá-
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rios Srs. líderes, solicitando urgência para o Projeto
de Lei Complementar n° 73/03. (Pausa.)

O Deputado Arnaldo Faria de Sá não concorda.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Deputados que não votaram nos itens anteriores, ao
votar neste, automaticamente justificarão as votações
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

Corno vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O PV vota "sim".
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - O PRONA vota "sim".
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PCdoB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PDT vota "sim" .

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS informa à
Casa que vamos votar favoravelmente, porque a me
dida é necessária para a apreciação da Lei de Falên
cias, mas o projeto deve ser bem analisado. Há al
guns dispositivos que precisam ser aprimorados, e
outros, revogados.

O PPS vota favoravelmente, mas, desde logo,
informa que vai emendar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Roberto Freire, aproveito a observação de
V.Exa. e informo que o projeto será pautado na ses
são de amanhã. Apesar de V. Exa. lembrar, com razão,
a necessidade de se fazer profunda análise do proje
to, solicito aos Srs. Líderes e às suas bancadas que o
examinem até amanhã, por favor.

Muito obrigado.
Como vota o PSB?
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. GIACOBO (PL - PR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - O PL vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im
portante a mudança do Código Tributário Nacional
para se elaborar a Lei de Falências.

O PP vota "sim".
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB vota "sim".

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem ne
nhum compromisso de mérito, porque não conhecemos
o projeto e vamos analisá-lo com todo cuidado, a nossa
posição é favorável ao regime de urgência. Se for ne
cessário, pediremos depois o adiamento da discussão e
da votação, com todas essas ressalvas.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta decisão da Câmara é extremamente importante
para o entendimento feito em torno da Lei de Falênci
as e que sempre foi perseguido pelo Relator, Deputa
do Osvaldo Biolchi - faço questão de ressaltar este
fato.

O PMDB vota "sim".

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PFL convoca todos seus Parla
mentares para virem ao plenário e votarem "sim".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "sim".

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota favoravelmente, celebrando o esforço e
o acordo dos Srs. Parlamentares para aprovar a ma
téria amanhã.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
Io para o Governo no sentido de que reconsidere a si
tuação dos servidores que terão seus pontos corta
dos caso participem da greve já anunciada pela cate
goria. Há entendimento entre as partes, além de ser
legítima essa participação.

Faço, portanto, este apelo para o Governo, em
nome de todos os servidores do País, no sentido de
que não corte o ponto dos funcionários e pague nor
malmente seus salários.

Muito obrigado.
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o SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço a atenção de V Exa. e da Assessoria para
esta matéria. Reparem bem o ensaio do que estamos
perpetrando a bem do acordo e da celeridade proces
sual.

Quando se discutiu a Lei de Falências, em que
há praticamente consenso quanto ao mérito, ar
güiu-se, com extrema propriedade - e essa argüição
foi acolhida por VExa. o entendimento de que não
poderíamos votá-Ia antes de alterar o Código Tributá
no.

Ora, o Código Tributário vigente tende a ser alte
rado pelo Projeto de Lei Complementar n° 72, de au
toria do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto e
pelo de n° 73, acoplado, de autoria do Governo. Mas
enquanto não for sancionado pelo Presidente da Re
pública, o que vige é o Código atual. Assim, de que
forma podemos votar uma Lei de Falências amanhã
se o que vige é o Código Tributário Nacional, sem a
modificação trazida pelo Projeto de Lei Complemen
tar nO 72?

Formulo esta questão de ordem para que nossa
vontade de servir à Pátria não atropele o bom senso
ou a lógica. Primeiramente, temos de alterar o Código
Tributário, que só poderá ser considerado modificado
a partir da sanção presidencial.

Não podemos votar a Lei de Falências, porque
vamos votar algo que não será lei, mas expectativa de
lei. Podemos e devemos votar o Projeto de Lei Com
plementar n° 72 amanhã, mas não podemos fazer a
alteração que tem por base, hipoteticamente, um pro
jeto que ainda não é lei. Estamos prejulgando que as
duas Casas do Congresso Nacional vão aprovar a
matéria e que o Presidente da República vai sancio
ná-Ia. Esta base é pouco concreta.

É a questão de ordem que formulo a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nobre Deputado José Thomaz Nonô, recebo a
questão de ordem de VExa., vou analisá-Ia e opor
tunamente a responderei.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou encerrar a votação. (pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Anuncio o resultado:

Votaram

SIM: 301
NÃO: 1
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL: 302

É APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
PARA O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 73, DE 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PLP N° 73/2003 - REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA
Início Votação: 30/07/2003 18:02
Fim Votação: 30/07/2003 18:08
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:09

Resultado da Votação

Sim 301
Não 1
Total da Votação 302
Art. 171
Total Quorum: 303

Orientação

PT - Sim
PFL-Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PL- Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB- Sim
PRONA-Sim
PV -Sim
GOV -Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ
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Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Total Amapá: 2

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS
Carlos Souza PL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 4

RONDONIA
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Total Rondonia : 4

ACRE
Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS
Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 12

CEARÁ
Almeida de Jesus PL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Linhares PP Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim

Total Ceará : 14

PIAuí

B. Sá PPS Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Inaldo Leitão S.Part. Sim
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MINAS GERAIS
Athos J\"elino PPS Sim
Cabo ,,11:lio PSB Sim
Carlos 1\ lelles PFL Sim
César ~,1 edeiros PT Sim
CleubEH- Carneiro PFL Sim
Dr. Fran;isco Gonçalves PTB Sim
Edmar 1\ loreira PL Sim
Eduarck Barbosa PSDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar 1\1achado PT Sim
Herculi'lllo Anghinetti PP Sim
Isaías ::i Ivestre PSB Sim
Ivo Jos,é PT Sim
Jaime 1,1 artins PL Sim
João fvl= gno PT Sim
João P,l cJlo Gomes da Silva PL Sim
José M Iitão PTB Sim
Júlio D'lgado PPS Sim
Leonar.Jo Mattos PV Sim
LeonarJ o Monteiro PT Sim
Marcelk Siqueira PMDB Sim
Márcio Fleinaldo Moreira PP Sim
Maria c (i Carmo Lara PT Sim
Mário H ~ringer PDT Sim
Mauro. :>pes PMDB Sim
Narcio I: odrigues PSDB Sim
Odair I'T Sim
Patrus ,I nanias PT Sim
Paulo D, ~Igado PT Sim
Rafael ::uerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto> Brant PFL Sim
Romel I~ nizio PP Sim
Romeu·)ueiroz PTB Sim
Ronald: Vasconcellos PTB Sim
Saraivé:1 Felipe PMDB Sim
Sérgio 1\ liranda PCdoB Sim

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF'I. TADOS
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Luiz Bé:! suma PT Sim
Luiz Cw reira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Nelson I>ellegrino PT Sim
Pedro li" Jjo PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiulo Alves PDT Sim
Walter I: inheiro PT Sim
Zelindél 'Jovaes PFL Sim
Total EI~lhia : 27

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Guilherme Menezes PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Total Sergipe: 4

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Total Alagoas: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 7
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Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Wellington Roberto PL Sim
Total Paraíba: 6

----------"'---
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Silas Brasileiro PMDB Sim
Total Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Bispo Rodrigues PL Sim
Carlos Nader PFL Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PDT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL Sim
Celso Russomanno PP Sim

Cláudio Magrão PPS Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Mentor PT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Medeiros PL Sim
Milton Monti PL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Sim
Waher Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 45

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim

Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL Sim
Total Mato Grosso: 6
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DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Maninha PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo lauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim

Chico da Princesa PL Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Giacobo PL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Oliveira Filho PL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Total Paraná: 15

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio limmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Item 1.

PROJETO DE LEI N° 4.376-0, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei n° 4.376-C, de 1993, que regula a falên
cia, a concordata preventiva e a recupera
ção das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação
deste e das emendas apresentadas na Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público nOs 1 e 26, de 1994, e 11,
12 e 13, de 1995; pela aprovação parcial
das de nOs 2, 22, 23 e 24, de 1994, e 1, 2 e
3, de 1995, com substitutivo; e pela rejeição
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do Projeto de Lei n° 205/95 (apensado) e
das emendas nOs 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25,
de 1994, e 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, de 1995,
com complementação de voto (Relator: Sr.
Osvaldo Biolchi) EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO (50a

LEGISLAlURA: EMENDAS DE N°S 1 A 82
51 a LEGISLATURA PRIMEIRA

REABERTURA DE DISCUSSÃO:
EMENDAS DE WS 83 A 136), tendo pare
cer da Comissão Especial pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no mérito, pela
aprovação das emendas nOs 1, 2, 5, 7, 11,
13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,92,95,
97, 108, 120, 121 e 129, pela aprovação
parcial das emendas nOs 6, 17, 31, 35, 42,
82 a 84,88,89,93,96,98 a 103,105,109 a
111,113,115,119,122,124,125,128,131,
134 e 136, com subemenda substitutiva e,
pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9,
10, 12, 15, 18 a 30,32,33,36 a 40, 43, 44,
47 a 51,53 a 62,64 a 81, 85 a 87, 90, 94,
104, 106, 107, 112, 114, 116 a 118, 123,
126, 127, 130, 132, 133 e 135 (Relator: Sr.
Osvaldo Biolchi). EMENDAS OFERECIDAS
EM PLENÁRIO (52a LEGISLATURA 
SEGUNDA REABERTURA DE
DISCUSSÃO: EMENDAS DE N°S 137 A
484), tendo parecer do relator designado
pela Mesa em substituição à Comissão
Especial, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa de todas as emen
das e, no mérito, pela aprovação das emen
das de nOs 137, 140, 141, 142, 143, 144,
151,155,159,160,161,164,176,177,180,
184,195,202,209,210,212,214,217,223,
224,225,230,231,241,244,245,251,256,
257,282,283,284,288,290,292,294,295,
302,303,308,313,316,323,334,336,338,
350,353,355,356,365,366,372,376,381,
383, 385, 387, 388, 391, 393-A, 403, 408,
413, 415, 422, 426, 432, 433, 450, 477 e
483, pela aprovação parcial das de nOs 139,
146,147,156,162,166,169,172,175,182,
190,194,204,205,206,221,250,252,267,
272,273,275,279,298,299,304,306,309,
311,312,314,317,331,333,337,339,358,
360,362,407,417,421,441,444,466 e
484, na forma da subemenda substitutiva
apresentada; e rejeição das emendas de nOs
138, 145, 148, 149, 150, 152 , 153, 154,

157,158,163,165,167,168,170,171,173,
174,178,179,181,183,185,186,187,188,
189,191,192,193,196,197,198,199,200,
201,203,207,208,211,213,215,216,218,
219, 220, 222, 226, 227, 228, 229, 232,
233,234,235,236,237,238,239,240,242,
243, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255,
258,259,260,261,262,263,264,265,266,
268,269,270,271,274,276,277,278,280,
281, 285, 286, 287, 289, 291, 293, 296,
297,300,301,305,307,310,315,318,319,
320,321,322,324,325,326,327,328,329,
330,332,335,340,341,342,343,344,345,
346,347,348,349,351,352,354,357,359,
361,363,364,367,368,369,370,371,373,
374,375,377,378,379,380,382,384,386,
389,390,392,393,394,395,396,397,398,
399,400,401,402,404,405,406,409,410,
411, 412, 414, 416, 418, 419, 420, 423,
424,425,427,428,429,430,431,434,435,
436,437,438,439,440,442,443,445,446,
447,448,449,451,452,453,454,455,456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465,467,468,469,470,471,472,473,474,
475, 476, 478, 479, 480, 481 e 482 (Relator:
Sr. Osvaldo Biolchi).

Tendo apensado o PL n° 205/95.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Sobre a mesa requerimento subscrito pelo nobre lí
der do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, no se
guinte teor:

"Sr. Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada de
pauta do Projeto de Lei n° 4.376-0, de 1993, constan
te da matéria sobre a mesa da presente Ordem do
D· "la.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Assi
na: José Carlos Aleluia, Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia,
autor do requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, as Lideranças do Governo e da Oposição, sem
pre com o incentivo de V.Exa., conseguiram evoluir
para um acordo em torno da aprovação da lei que não
chamarei mais de falências, mas de recuperação e
salvação das empresas, de preservação do emprego,
de redução dos spreads, portanto, lei que favorece o
desenvolvimento nacional.
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Nós, do PFL, entendíamos - aliás, o Relator
sempre foi sensível a este ponto - que seriam neces
sárias alterações no Código Tributário para, só aí, a
lei ter eficácia. Em razão disso, preparamos, por inter
médio do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto,
projeto de alteração do Código Tributário e que, se
gundo fui informado, tem semelhança e parentesco
com a proposta hoje enviada à Casa pelo Executivo.

De modo que concordamos com a retirada do
requerimento, já que foi aprovada a urgência para a
votação da lei complementar que altera o Código Tri
butário, que será apreciada amanhã juntamente com
a Lei de Falências. No meu entendimento, esta última
já está próxima do consenso.

Há pouco me perguntaram por que o PFL está
apoiando esta lei. É de interesse do Governo? Não. É
de interesse do Brasil, da economia nacional, da re
dução do spread, enfim, é de interesse de todos. Por
isso, o PFL votará a favor da matéria e está trabalhan
do, por intermédio dos Deputados Aroldo Cedraz e
José Thomaz Nonô, para que o Brasil tenha uma lei
melhor.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas informar que o PSDB não tem nenhum com
promisso com a votação da matéria que está sendo in
troduzida na pauta junto com a Lei de Falências. Que
remos discutir, aprofundar, emendar, destacar vários
itens, e estamos fazendo isso. Não temos nenhum tipo
de compromisso com o mérito das matérias, mas ape
nas com a disposição de votá-Ias e com o enfrenta
mento de questão importante para o Brasil, para que
possamos, quem sabe, diminuir os lucros exorbitantes
dos bancos, às vezes chamados de spreads, e, assim,
retomar o desenvolvimento do País.

Muito obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dando seqüência ao entendimento, posso retirar o re
querimento, na medida em que o Deputado Osvaldo
Biolchi tem feito grande esforço pelo consenso.

O nobre Deputado será um dos grandes vence
dores com a aprovação desse projeto. S.Exa. fará reti
ficação do voto para que possamos analisá-lo e
votá-lo amanhã.

Per tanto, retiro o requerimento. Hoje ocorrerá
apenas ,: retificação do voto do Deputado Osvaldo Bi
olchi.

O :iR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obriga(k , Deputado José Carlos Aleluia.

O ~iR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a ;J alavra, pela ordem, o Deputado Beta Albu
querquE'.

O ::,R. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. ::;'~m revisão do orador.) - Sr. Presidente, em pri
meiro luqar, quero saudar a iniciativa de VExa., que pre
sidiu o .,·:;forço tanto do Governo quanto da Oposição
para que amanhã pela manhã aprovemos, com o mes
mo propésito, a nova lei de recuperação de empresas
a Lei de Falências bem como as alterações necessári
as ao Código Tributário Nacional. Penso que esse esfor
ço, encaminhado por VExa., nos trará êxito ao final da
longa jo"nada de debates acerca do assunto.

S! Presidente, quero também destacar a dedi
cação, CJlle vem de longo tempo, do Deputado Osval
do Biolehi - conterrâneo do Rio Grande do Sul e cor
religionalio do PMDB - relativamente a esse tema.
Além di:;so, S.Exa. soube compreender, nos últimos
dias, mi reclames, os pleitos e as observações que
lhe diri~lll o Governo e que, com 6 meses de manda
to, deciciu abraçar uma causa que já tramitava nesta
Casa h,:1 10 anos, para fazer dela verdade e lei.

O ':aís precisa de ambiente econômico de credi
bilidadE' iJ estabilidade, para que o custo do dinheiro,
inclusive as taxas de juros bancários, possa segura
mente Ft ,rcorrer o caminho da redução.

O '~sforço do Deputado Osvaldo Biolchi em
compree'lder nossas observações estará retratado,
agora, r,i:, leitura retificadora do relatório anteriormen
te lido. .'\0 fazê-Ia, S.Exa. contemplará praticamente
quase tudo que o Governo havia ponderado nos lon
gos deb.: tes que fizemos com o nobre Relator.

Pc rtanto, Sr. Presidente, agradeço a VExa., em
nome do Governo, a precisa mediação neste proces
so e a illeração do PFL, que, ao relatar o projeto de
alteraçà: do Código Tributário Nacional, possibilitará
que amn lhã de manhã todos estejamos aqui para vo
tar o aS:,1 mto. Saúdo, novamente, o esforço do Depu
tado O~;113Ido Biolchi em compreender as retificações
que o G: vemo lhe solicitou.

Vél( lOS celebrar, amanhã, a votação desta matéria.

O ~iR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a p llavra pela ordem.

O::; R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. él )alavra.
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o SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome do PPS, esclareço antecipadamente que não fi
zemos nenhum acordo para votar o texto apresenta
do pelo Relator. Vamos propor destaques.

Está ocorrendo grave equívoco na discussão.
Trata-se de lei para recuperação de empresas, e, não,
para diminuição do spread de bancos. Isso precisa fi
car claro. Esta Casa não está votando algo para privi
legiar bancos nem para diminuir taxas de juros, mas
para alavancar a economia e recuperar empresas.

Portanto, o PPS não fez acordo; apresentará
destaque e pedirá ao Plenário que se pronuncie.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Roberto Freire, todos os Parlamentares que ti
verem base regimental poderão propor destaque em
qualquer fase da votação.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Beto Albuquerque, ouviremos a reformulação
do voto do Deputado Osvaldo Biolchi. No momento de
se discutir o mérito, as considerações do Deputado
Roberto Freire certamente virão à tona.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, an
tes de iniciar minha intervenção, peço a VExa. um es
clarecimento: se houver destaques, as propostas se
rão acolhidas apenas amanhã?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Osvaldo Biolchi, amanhã, haverá sessão ex
traordinária matutina. Estarão em pauta os Projetos
de Lei Complementar nOs 72 e 73 e o Projeto nO
4.376-D, de 1993, cujo parecer será agora reformula
do por VExa. Amanhã, colocaremos a matéria em vo
tação. Evidentemente, o Plenário será soberano tanto
para apreciar a parte principal quanto para analisar os
eventuais destaques apresentados.

O SR. OSVALDO BIOLCHI- Sr. Presidente, os
destaques serão apresentados pela manhã?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Corre0.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Concedo a palavra ao nobre Deputado Osvaldo Biol
chi, que reformulará seu parecer.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, retorno a esta tribuna,
humildemente, para reformular parcialmente meu pa
recer. Vou explicar por quê. São 225 artigos. Nunca

me considerei um profundo conhecedor da matéria.
Por isso, tenho acatado as sugestões recebidas.

Fico satisfeito, Sr. Presidente, por VExa. ter in
formado que, amanhã, este Plenário poderá, sobera
namente, apresentar novos destaques, que serão
analisados pelas Sras. e Srs. Deputados.

De qualquer maneira, tendo consolidado, no pa
recer entregue à Secretaria-Geral da Mesa, a apreci
ação de 348 emendas de plenário e a elaboração de
subemenda substitutiva, este Relator, em sua demo
crática concepção e sensível às acuradas pondera
ções técnicas feitas pelos representantes do Poder
Executivo, bem corno por VExas. e pelo povo brasilei
ro, percebeu que se tornou imperativo elaborar uma
rigorosa revisão, alterando um elenco - até reduzido,
eu diria - de dispositivos.

No tocante à abrangência dos efeitos da lei 
arts. 1° e 2° a redação foi aperfeiçoada para deixar
claro que a lei não abrangerá as sociedades de eco
nomia mista e as empresas públicas, que serão obje
to de lei à parte.

No art. 3°, foi excluído o parágrafo único, por se
tratar quase de uma repetição. Estabelece o art. 3°,
Sras. e Srs. Deputados, que o foro competente, o juí
zo uno e indivisível é a jurisdição onde está instalado
o estabelecimento principal. O parágrafo único foi ex
cluído por tratar de uma especificidade desnecessá
ria, ou seja, a desconsideração, para efeito da lei, da
mudança de endereço dentro de 12 meses.

Art. 6°. As multas devem ser exigíveis na recu
peração e na falência somente se houver saldo na fa
lência após o pagamento dos credores quirografários.
Confesso a V.Exas., Srs. Deputados, que na minha
concepção, eu não pretendia exigir a multa, o princi
pal, os juros, a correção e assim por diante. Entretan
to, na recuperação judicial, não vejo como não se ca
racterizar a inviabilidade da recuperação caso sejam
exigidas as multas, especialmente as fiscais. Na fa
lência, depois de pagos todos os credores, inclusive
os quirografários, elas serão pagas.

Art. 7°. Não há necessidade de se determinar o
vencimento antecipado das dívidas na recuperação
judicial, em virtude da continuidade dos negócios da
empresa.

Confesso também a V.Exas. o equívoco cometi
do por este Parlamentar, porque na recuperação judi
cial os contratos bilaterais continuam. Por isso, não
vejo necessidade de determinar o vencimento anteci
pado das dívidas.

Art. ]O, § 3°. Os créditos fiscais não se sujeitam à
recuperação e independem de habilitação, tendo ritos
executórios próprios, que devem também ser concili
ados com o Código Tributário Nacional.

Sras. e Srs. Deputados, uma observação muito
importante - gostaria que VExas. prestassem um
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pouco de atenção a este dispositivo: os créditos fisca
is, como VExa., Sr. Presidente, já esclareceu ao Ple
nário nesta tarde, amanhã também serão submetidos
aos efeitos, à moeda da recuperação judicial. Entre
tanto, entendi a ponderação do Governo, quando reti
rou deles a necessidade de habilitação. Isso não quer
dizer que não sejam possivelmente submetidos à re
cuperação judicial. Por isso, concordamos.

Art. 7°, § 6°, inciso 11. Se ocorrer a necessária no
vação de dívida, naturalmente, estará suspensa a
prescrição.

Art. 9° e art. 11, incisos I e 11. Não se deve correr
o risco de confundir créditos trabalhistas com créditos
de acidentes de trabalho.

Sras. e Srs. Deputados, este Parlamentar priori
zava os créditos trabalhistas provenientes de salári
os, indenizações e acidentes de trabalho. Lamenta
velmente, o Poder Executivo entendeu que deveria
haver uma mudança.

O Sr. Francisco Turra - Deputado, permite uma
interferência?

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Pois não.
O Sr. Francisco Turra - Exatamente a propósi

to deste tema, quero propor a VExa. que reflita sobre
a possibilidade de acolher as Emendas n° 441 e 242.
A primeira é de autoria do Deputado Vicentinho - por
tanto, estou absolutamente à vontade para defen
dê-Ia e a outra, da Deputada Dra. Clair.

Diante disso, tenho legitimidade para propor a
VExa. que as examine, porque vêm ao encontro exata
mente da sua tese de dar precedência aos créditos tra
balhistas, aos créditos individuais derivados das rela
ções de trabalho. É importante que VExa. analise es
sas emendas e, se puder, as acolha no seu parecer.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Osvaldo Biolchi, V.Exa. foi bastante condes
cendente com o Deputado Francisco Turra, inclusive
porque é seu conterrâneo, mas peço a VExa. que
conclua seu parecer.

O SR. OSVALDO BIOLCHI- Deputado Francis
co Turra, sensível a seus conhecimentos e à sua for
mação, este Parlamentar não se opõe às referidas
emendas e as incorpora.

Art. 10. Foi também retirado, e o texto atual substi
tuído por uma disposição mais explícita sobre a priori
dade dos créditos trabalhistas na recuperação judicial.

Quero novamente, de público, deixar claro que,
graças à intervenção dos Parlamentares, o crédito
trabalhista é o único que tern prioridade na recupera
ção judicial.

Art. 28, in fine. Foi incluída expressão que previ
ne simulação de adiantamento a contrato de câmbio
em detrimento dos credores concursais.

Nesta tarde, Sras. e Srs. Deputados, reconside
rei emenda do Deputado Beto Albuquerque, que eu
não havia acatado, porque entendi sua seriedade,
preocupação e sensibilidade com os credores. O ban
co que comete fraudes e simula contratos de câmbio,
especialmente novando esses contratos, ficará fora
do pedido de restituição.

Art. 37, § 3°. Adotou-se redação que permite regra
mais democrática para a convocação da assembléia ge
rai de credores, reduzindo de 50% para 25% o volume
dos créditos mínimos para requerer esta convocação.

Art. 38, § 4°, in fine. A expressão "sendo vedado
o tratamento desfavorável ao credor minoritário" foi
suprimida, para evitar interpretações subjetivas.

Art. 44. É reconhecido o poder moderador do
juiz para decidir, quando da aprovação geral do qua
dro de credores, por critérios menos restritivos.

Art. 48, § 3°. Inibe-se a possibilidade de o plano
de recuperação afetar o atendimento das obrigações
ali referidas.

Art. 57. O devedor deverá respeitar o cronograma
de pagamentos que vier a ser definido no plano de recu
peração aprovado pelos credores e definido pelo juiz.

Art. 60, parágrafo único. Foi retirado o parcela
mento dos débitos tributários para pequenas e micro
empresas, que será objeto de lei específica por parte
do Poder Executivo.

Art. 62. Permite rever o plano de recuperação a
qualquer momento, porém somente dentro dos 2
anos da tutela judicial e desde que se conte com a
anuência expressa dos credores.

Art. 65, caput. A assembléia será soberana para
escolher os seus representantes no Comitê de Recu
peração.

Art. 66, inciso I. O Comitê de Recuperação não
deve ser confundido com a figura do administrador ju
dicial, e, por isso, permanecem 3 membros.

Art. 101. Não caberão embargos à sentença de
claratória de falência, mas agravo, conforme entendi
mento doutrinário e jurisprudencial. Houve equívoco
deste Relator.

Art. 182 - muito importante. Adota-se o prazo
mais adequado de 36 meses, com 6 meses de carên
cia, para parcelamento dos débitos de pequenas e
microempresas na recuperação judicial.

Art. 212. A nova lei somente se aplicará aos ca
sos de falência ou de dificuldade econômica futuros,
para não gerar confusões processuais que poderiam
resultar da transição entre as normas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta lei
será aplicada somente a futuras concordatas e falên
cias, com o que, aliás, este Parlamentar não está mui
to de acordo, embora tenha acatado esta emenda.
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Em decorrência disso, reformula-se o voto em re
lação às Emendas de Plenário nO 244 e 433, que pas
sam a ser consideradas, no mérito, corno rejeitadas.

Voto, portanto, Sr. Presidente, pela aprovação
do Projeto de Lei n° 4.376-8, de 1993, na forma da su
bemenda substitutiva em anexo.

Sras. e Srs. Deputados, amanhã, contamos com
a presença de todos para aprovar o Projeto de Lei n°
4.376-8, os Projetos de Lei Complementar nOs 72 e
73 e os destaques a eles apresentados.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

PARECER REFORMULADO E
ENCAMINHADO À MESA

Reformulacão Parcial do Voto no Parecer
sobre as Emendas de Plenário ao Projeto de Lei
n° 4.376, de 1993, do Poder Executivo, que "regu
la a falência, a concordata preventiva e a recupe
ração das empresas que exercem atividade eco
nômica regida pelas leis comerciais, e dá outras
providências" .

EMENDAS DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE LEI N° 4.376, DE 1993

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 1.014/93
(Apensado PL n° 205/95)

Regula a falência, a concordata pre
ventiva e a recuperação das empresas
que exercem a atividade econômica regi
da pelas leis comerciais, e dá outras pro
vidências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Osvaldo Biolchi

Tendo consolidado, no Parecer entregue à Secre
taria-Gerai da Mesa, a apreciação de 348 emendas de
Plenário e o texto da Subemenda Substitutiva, sensível
às acuradas ponderações técnicas feitas pelos repre
sentantes do Poder Executivo, tomou-se imperativo, em
face de rigorosa revisão, que esta Relatoria efetivasse a
alteração de um reduzido elenco de dispositivos.

Tais alterações estão indicadas no quadro abai
xo, a saber:

~.

Alteração Procedida por esta.Dispositivo
afetado na Cosnplesnent:a.ção de Voto
SubellDcncla

Substitutiva. anexa
ao Voto :Inicial

Arts. 1° e 2° - Aperfeiçoada a redação, para deixar claro que
abrangência dos a lei não abrangerá as sociedades de
efeitos da Lei. econox:nia x:nista e ex:npresas pliblicas.
Art. 3°, parágrafo Excluido o parágrafo único, por tratar-se de
único. esoecificidade desnecessária_
Art. 6 - penas As xnultas devexn ser exigíveis na recuperação. - e e, na :falência, soxnente se houver saldo apóspeCUn1ar1aS

\ x:nultas, inclusive paganlento dos credores quirografários.
I~bientais

!Art. 7°, II - forxnato Nao há necessidade de se deterxninar o
Ida recuperação vencÍl:Dento antecipado das dívidas na
jjUdiCial recuperação judicial, eID virtude da

continuidade dos ne~ócios.da exnpresa.
'Are 7°, § 3°_ Os cr.éditos fiscais nao se sujeit~ â.
causas tributárias - recuperação e independex:n de habilitação,
juízo especial e tendo rito executório próprio, que deve
habilitação também ser conciliado co:m o Código

Tributário Nacional.
IArt. 7°, § 6° inciso A :mençao ã novaçao de dividas ê,
In desnecessária. Se ocorrer, naturalIDente
i I estará suspensa a prescrição.
IArt.. 9°, caput, e art., Não se deve correr o risco de confu.ndir
11, inciso I e n. créditos trabalhistas com crédhos de

acidentes de trabalho; o terx:no créditos
"fiscais" é :mais adequado que "tributários"; os
créditos trabalhistas, na recuperação judicial
e na faléncia, sobrepõern-se, inclusive, ao

I pedido d~. restituicão previsto no art. 28.
~, 10 - IA redação atual do art. 10 de:monstra-se
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se aplicará aos futuros
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co:n.fun.dido com. a
Judicial.
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- Permite rever o 1:
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caput

Art.. 37, § 3° -

Art... 65 7 caput 
escoDha dos
representantes no
comitê de credores
(trabalhadores e
de01.ais credores)
Art._ 66, inciso I 
C 001.i t.ê de
Recuperacão

Art. 182-

Art.. 101 -

Are 62,
faculdade

inócua em. :face de
credores para deli i:

classificação dos '.
judicial. O texto at"Lll
disposição xnais eXl=
dos créditos trabó'l

. ~ ~~ __= ---i--:i:::·u=:;di=·~c=i:::al~.'_:::_=_-----
Are 28, in fine Foi inclu.ida expres::,.,

de adiantaxnento d f

det:riInen1:o dos credc
Adotou-se redaçao
dern.ocrática para a
geral de credores,
250/0 o voluxne dt
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Art. 38, § 4°, infine A expressão "sen
des:favorável ao
suprixnida para
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Art. 44, caput - É reconhecido o P'
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recuperação anuência expressa d
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Art. 48, § 3° - Inibe possibilidade
alienação fiduciáriaa:fetar o at.endírneJ
e direitos de reíeridas.
propriedade
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~-=:::...=-=.::==-===::...--:---.-c------'----.- --.- --~.--'

Art_ ::> 7 - início de O devedor deverá r,:~

pagaIr1.ent.o pelo paga:cn.entos que vie
devedor na de recuperação ap
recuperação de:ferido pelo ju.iz.
judicial
Art. 60, § único

I

I
Art. 217 - A nova lei somen1.t:
aplicabilidade da casos de falência u
nova lei às ações para não gerar c(

(, em andaxnent.o poderiaxll resu.ltar
norxnas.
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Em decorrência, reformula-se o voto em relação
às emendas de plenário nOs 244 e 433, que passam a
considerar-se, no mérito, como rejeitadas: e as emen
das nOs 242 e 441, que passam a considerar-se, no
mérito, incorporadas.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei
n° 4.376-B, de 1993, na forma da subemenda substi
tutiva em anexo.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Osvaldo Biolchi, Relator.

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA ÀS EMENDAS DE
PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA
COMISSÃO ESPECIAL AO PL N° 4.376-B/1993

(PL n° 205, de 1995, apensado)

Regula a recuperação judicial, a ex
trajudicial e a falência de devedores pes
soas físicas e jurídicas que exerçam ati
vidade econômica regida pelas leis co·
merciais, e dá outras providências.

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui e regula a recuperação judi
cial, a recuperação extrajudicial e a falência da socie
dade empresária, da sociedade simples, do empresá
rio e da pessoa física que exerça atividade econômica
em nome próprio e de forma organizada, que doravan
te serão denominados simplesmente "devedor".

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica:

I - à sociedade cooperativa;
11 - ao agricultor que explore propriedade rural

para fins de subsistência familiar;
111 - ao artesão, ao que presta serviços ou ao

que exerce atividade profissional organizada prepon
derantemente com o trabalho próprio ou dos mem
bros da família, para fins de subsistência familiar;

IV - ao profissional liberal e à sua sociedade ci
vil de trabalho;

V - à empresa pública e à sociedade de econo
mia mista.

Art. 2° leis especificas disporão sobre as for
mas de intervenção do Estado e a liquidação na insti
tuição financeira pública e privada, na cooperativa de
crédito, no consórcio, na sociedade de previdência
privada, na sociedade operadora de plano de assis
tência à saúde, na sociedade seguradora, de capitali
zação e em outras entidades legalmente equiparadas
às anteriores.

§ 1° O disposto nesta lei não afeta as obriga
ções assumidas no âmbito das câmaras ou prestado
ras de serviços de compensação e de liquidação fi
nanceira, que serão ultimadas e liquidadas pela câ
mara ou prestador de serviços, na forma de seus re
gulamentos.

§ 2° O produto da realização das garantias pres
tadas pelo participante das câmaras ou prestadores
de serviços de compensação e de liquidação finance
ira submetidos aos regimes de que trata esta lei, as
sim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer
outros seus ativos, objeto de compensação ou liqui
dação, serão destinados à liquidação das obrigações
assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de
serviços.

Art. 3° É competente para homologar o acordo
de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação
judicial ou decretar a falência o juiz em cuja jurisdi
ção o devedor tenha situado o seu principal estabe
lecimento ou filial de empresa que tenha sede fora
do Brasil.

Art. 4° O juízo da recuperação judicial e da falên
cia é uno, indivisível e universal, sendo competente
para conhecer todas as ações e reclamações sobre
bens, interesses e negócios do devedor, ressalvadas
as causas trabalhistas e fiscais, bem como as deman
das em que o devedor figurar como autor ou litiscon
sorte ativo.

Art. 5° O representante do Ministério Público in
tervirá nos processos de recuperação judicial e de fa
lência.

Parágrafo único. Além das disposições previstas
nesta lei, o representante do Ministério Público pode
rá intervir em toda ação proposta pela massa falida ou
contra esta.

CAPíTULO 11
Disposições Comuns à Recuperação Judicial

e à Falência

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 6° Não são exigíveis do devedor, na recupe
ração judicial ou na falência:

I - as obrigações a título gratuito;
II - as despesas que os credores fizerem para

tomar parte na recuperação judicial ou na falência,
salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o
devedor.

§ 1° Não são exig íveis na falência as multas con
tratuais e as penas pecuniárias por infração das leis
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penais e administrativas, salvo se houver saldo após
o pagamento de todos os credores quirografários.

§ 2° As multas anibientais e os depósitos no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS se
rão sempre exigíveis na recuperação judicial e na fa
1ência.

Art. ]O A decretação da falência ou o deferimen
to da recuperação judicial:

I - suspende o curso da prescrição e de todas
as ações e execuções dos credores, inclusive aque
las dos credores particulares do sócio solidário;

11 - converte todos os créditos em moeda es
trangeira para a moeda do Pais, pelo câmbio do dia
da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei.

§ 1° Terá prosseguimento no juízo no qual esti
ver se processando a ação que demandar quantia ilí
quida.

§ 2° Ao autor da ação referida no parágrafo an
terior fica assegurado o direito de pedir reserva da im
portância que lhe for devida na recuperação judicial
ou falência, e, uma vez tomado líquido o seu direito,
será este incluído na classe própria.

§ 3° A ação de natureza trabalhista em curso ou
que venha a ser proposta contra o devedor será pro
cessada perante a justiça especializada até a apura
ção do respectivo crédito, habilitando-se na forma
desta lei, sem prejuízo do disposto no art. 25, faculta
do ao credor requerer ao juízo universal a reserva da
importância estimada para a ação até o trânsito em
julgado da sentença.

§ 4° As ações acima elencadas, na falência, te
rão prosseguimento com o administrador judicial, que
deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena de nulidade do processo, podendo o deve
dor funcionar como assistente.

§ 5° Na recuperação judicial e na falência, o ad
ministrador judicial ou o Comitê, quando for o caso, e
o representante do Ministério Público poderão intervir
como assistente nas ações acima mencionadas.

§ 6° Deferido o processamento da recuperação
judicial, a suspensão referida no inciso I do caput Ii
mitar-se-á ao prazo necessário à aprovação e homo
logação judicial do plano de recuperação, que não ex
cederá a 180 (cento e oitenta) dias, facultado ao juiz
estender esse termo por até 90 (noventa) dias, com
base em pedido fundamentado do Comitê de Recu
peração Judicial.

§ 7° As ações que venham a ser propostas con
tra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo uni
versal, independente da verificação periódica, pelo ju
ízo da falência, junto aos cartórios de distribuição:

..... -_.__._-----

I - pelo juiz competente, quando do recebimen
to da petição inicial;

11 - pelo devedor, imediatamente após a citação.
§ 8° A decretação da falência determina o venci

mento antecipado das dívidas do devedor e dos sóci
os ilimitada e solidariamente responsáveis, inclusive
os administradores, com o abatimento proporcional
dos juros.

§ 9° As execuções de natureza fiscal não são
afetadas pelo deferimento da recuperação judicial.

Art. 8° Compensam-se, com preferência sobre
todos os demais credores, as dívidas do devedor ven
cidas até o dia do requerimento da recuperação judi
cial ou da falência, provenha o vencimento do deferi
mento da recuperação judicial ou da sentença de fa
lência, de estipulação contratual ou da expiração do
prazo do título, obedecidos os requisitos da legislação
civil.

§ 1° Não se compensam:
I - os créditos transferidos após o requerimento

da recuperação judicial ou da falência, salvo o caso
de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte;

11 - os créditos, ainda que vencidos anterior
mente, transferidos quando já conhecido o estado de
crise econômico-financeira do devedor ou cuja trans
ferência se operou com fraude ou dolo.

§ 2° Após realizada a compensação de valores
devidos nos termos de contrato, se restar:

I - saldo positivo, será transferido:
a) na recuperação judicial, em favor do devedor;

b) na falência, será arrecadado, integrando a
respectiva massa falida;

II - saldo negativo, constituirá crédito contra o
devedor.

SEÇÃO 11
Da Classificacão dos Créditos

Art. 9° Na recuperação judicial, a ordem de clas
sificação dos créditos será definida no plano de recu
peração judicial aprovado.

Art. 10. É assegurada, para todo e qualquer pia
no de recuperação judicial, a prioridade para os crédi
tos individuais derivados das relações de trabalho,
como especificados no art. 11, I, que se sobrepõem,
inclusive, ao pedido de restituição previsto no art. 28,
observado ainda o disposto no art. 49.

Art. 11. A classificação dos créditos na falência
obedece à seguinte ordem:

I - créditos decorrentes do contrato de trabalho,
por salários e por indenizações, sobrepondo-se, in
clusive, ao pedido de restituição previsto no art. 28;
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11- créditos fiscais, independente da sua nature-
za e tempo de constituição;

111- créditos com direitos reais de garantia;
IV - créditos com privilégio especial, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei n° 10.406, de

10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e co

merciais, salvo disposição contrária desta lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito

de retenção sobre a coisa dada em garantia;
V - créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei n° 10.406, de

10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e co

merciais, salvo disposição contrária desta lei;
VI - créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos

deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelos

produtos dos bens vinculados ao seu pagamento;
VII- créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos de qualquer natureza dos admi

nistradores da empresa sem vínculo trabalhista, bem
como dos coristas, acionistas controladores e direto
res.

Art. 12. As despesas com o procedimento da re
cuperação judicial ou da falência são consideradas
extraconcursais e incluem:

I - as custas judiciais relativas às ações e exe
cuções em que a massa falida ou o devedor tenha
sido vencido;

11 - as remunerações devidas ao administrador
judicial, bem como a seus auxiliares;

111 - os tributos e contribuições incidentes na
fase de recuperação judicial ou falência;

IV - as obrigações resultantes de atos jurídicos
válidos praticados no âmbito da recuperação judicial
ou da falência, observado o disposto no art. 59, § 2°.

§ 2° As despesas inerentes à recuperação judi
cial serão pagas pelo devedor na medida em que se
vencerem.

SEÇÃO 111
Da Verificação dos Créditos

Art. 13. A verificação dos créditos será realizada
pelo administrador judicial, com base nos livros con
tábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor
e nos documentos que lhe forem apresentados pelos

credores, contando ainda com o auxilio de profissio
nais ou empresas especializadas, se for o caso.

§ 1° Publicado o edital previsto no art. 52, § 1°,
ou no art. 89, § 1°, os credores terão o prazo de 15
(quinze) dias para apresentarem ao administrador ju
dicial suas divergências quanto aos créditos relacio
nados ou a seus créditos não incluídos.

§ 2° O administrador judicial, com base nas in
formações e documentos colhidos na forma do caput
e do § 10, fará publicar edital contendo a relação de
credores, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias con
tados do fim do prazo do parágrafo anterior, devendo
indicar o local, o horário em que as pessoas indicadas
no art. 14, caput, terão acesso aos documentos que
fundamentaram a elaboração dessa relação e o prazo
comum para tanto.

§ 3° A relação de credores de que trata o pará
grafo anterior deverá ser publicada conjuntamente
com o parecer de profissional ou empresa especiali
zada, se houver.

Art. 14. No prazo de 10 (dez) dias, contados da
publicação da relação referida no art. 13, § 2°, o Comi
tê, qualquer credor, o devedor, os sócios ou acionis
tas deste, ou o Ministério Público, podem apresentar
impugnação perante o juiz contra a relação de credo
res, apontando a ausência de qualquer crédito ou ma
nifestando-se contra a legitimidade, importância ou
classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a im
pugnação será processada nos termos dos arts. 17 a
21.

Art. 15. A apresentação de crédito, realizada
pelo credor nos termos do art. 13, § 1°, in fine, deverá
conter:

I - o nome e o sobrenome do credor, firma ou
denominação;

11 - o domicílio do credor ou da sede da empresa
e o endereço em que receberá comunicação de qual
quer ato do processo;

111 - a importância exata do crédito, devidamente
atualizada até a data do requerimento respectivo, sua
origem e classificação, e os documentos comprobató
rios originais;

IV - a indicação da garantia prestada pelo deve
dor, se houver, e o respectivo instrumento;

V - a especificação do objeto da garantia que
estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que le
gitimam os créditos deverão ser exibidos no original,
podendo ser substituídos por cópias autenticadas se
estiverem juntados em outro processo.
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Art. 16. Não observado o prazo estipulado no
art. 13, § 10, as apresentações de crédito serão rece
bidas como retardatárias, hipótese em que perderão
o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão
sujeitas ao pagamento de custas, não se computando
os acessórios compreendidos entre o término do pra
zo para apresentação e a sua efetivação, salvo motivo
de força maior devidamente justificado.

§ 1° Na hipótese prevista no caput deste artigo,
o credor POderá requerer a reserva de valor para sa
tisfação de seu crédito.

§ 2° As apresentações de crédito retardatárias
serão dirigidas ao administrador judicial, que decidirá
pela sua inclusão ou não na relação de credores, ca
bendo impugnação contra essa decisão pelas pesso
as previstas no art. 14, caput, a qual será processada
na forma prevista nos arts. 17 a 21.

Art. 17. Apresentada impugnação contra a rela
ção de credores nos termos do art. 14, o devedor e o
Comitê, se existente, serão intimados pelo juiz para
se manifestar sobre ela no prazo sucessivo de 5 (cin
co) dias.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo a que se
refere o caput deste artigo, o administrador judicial
será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de
5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o
laudo elaborado pelo profissional ou empresa especi
alizada, se for o caso, e todas as informações existen
tes nos livros fiscais e demais documentos do deve
dor acerca do crédito, constante ou não da relação de
credores, objeto da impugnação.

Art. 18. Tendo em vista a quantidade de créditos e
a complexidade dos trabalhos para sua verificação, os
prazos previstos nos art. 13, § 2°, e 14, caput, a critério
do juiz, poderão ser prorrogados por igual período.

Art. 19. A impugnação será dirigida ao juiz por
meio de petição, instruída com os documentos que te
nha o impugnante, o qual indicará as provas conside
radas necessárias.

Parágrafo único. Cada impugnação será autua
da em separado, com os documentos a ela relativos,
mas terão uma só autuação as diversas impugnações
versando sobre o mesmo crédito.

Art. 20. Os credores cujos créditos forem impug
nados serão intimados para contestar a impugnação,
no prazo de 3 (três) dias, juntando os documentos
que tiverem e indicando outras provas que reputem
necessárias.

Parágrafo único. Somente depois de transcorri
do o prazo previsto no caput, proceder-se-á na forma
do art. 17.

AI". 21. Transcorridos os prazos previstos nos
arts. 17, I>arágrafo único, e 20, caput, o escrivão ime
diatamE; r te fará conclusos os autos da impugnação
ao juiz, 1Lle:

I _. (leterminará a inclusão no quadro geral de cre
dores d:L:; habilitações de créditos não impugnadas, rio
valor con >tante da relação referida no art. 13, § 2°.

11 -.-- julgará as impugnações que entender sufici
entemen e esclarecidas pelas alegações e provas
apreser t :idas pelas partes, mencionando, de cada
crédito, o: valor e a classificação;

111- fixará, em cada unia das restantes impug
nações os aspectos controvertidos, e decidirá as
questõ(; ~ processuais pendentes;

IV·- determinará as provas a serem produzidas,
designai-do audiência de instrução e julgamento, se
necessúio.

Parágrafo único. Havendo necessidade de reali
zação di: audiência, a ausência de qualquer das par
tes ou cios seus procuradores, do devedor, de teste
munha~i ou do representante do Ministério Público,
excetuéllJOS os casos fortuitos e de força maior plena
mente ju>tificados, desde que intimados, não impedi
rá o juiz de proferir a sentença.

Ar. 22. O administrador judicial será responsá
vel pela consolidação do quadro geral de credores, a
ser homologado pelo juiz, com base na relação dos
credore:; a que se refere o art. 13 e nas sentenças
proferid] s nas impugnações de créditos oferecidas.

§ 1( O quadro, assinado pelo juiz e pelo adminis
trador judicial, mencionará a importância e classifica
ção de Cé Ida crédito na data do requerimento da recu
peraçãc udicial ou da falência, sendo juntado aos au
tos e pul:licado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco)
dias, cOl:ados da data da sentença que haja ultimado
o julgam1mto das impugnações de crédito.

§ :>. I No caso de não ter havido impugnação e
após trél r scorrido o prazo de 20 (vinte) dias contados
da pubk 3.ção a que se refere o art. 13, § 2°, o juiz ho
mologalé 1 a lista com a relação dos credores constan
te do e,Jtal, e determinará a sua publicação como
quadro :l eral de credores.

Ar. 23. Da sentença que versar sobre verifica
ção de l: ·édito caberá apelação, que será interposta
no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua publi
cação.

§I I O juiz determinará, se houver rateio, a re
serva do: "alor para satisfação do crédito impugnado.

§ ?" Sendo parcial, a impugnação não impedirá
o pagam :mto da parte incontroversa.

----------------_..,~._-- ......_...."",...._-_.._~._-, .............
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Art. 24. As habilitações dos credores particula
res do sócio ilimitadamente responsável proces
sar-se-ão de acordo com as disposições deste Capí
tulo.

Art. 25. O administrador judicial, o Comitê, qual
quer credor ou o representante do Ministério Público
poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou
da falência, observado, no que couber, o procedimento
ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a
exclusão, outra classificação ou a retificação de qual
quer crédito, nos casos de descoberta de falsidade,
dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, docu
mentos ignorados na época do julgamento do crédito
ou da inclusão no quadro geral de credores.

§ 1° A ação prevista no caput deste artigo será
proposta exclusivamente perante o juízo universal ou,
nas hipóteses previstas no art. 7°, §§ 1° e 3°, perante
o juízo que tenha originariamente reconhecido o cré
dito.

§ 2° Proposta a ação de que trata este artigo, o
pagamento ao titular do crédito por ela atingido so
mente poderá ser realizado mediante a prestação de
caução.

SEÇÃO IV
Do Pedido de Restituição

Art. 26. Na falência e na recuperação judicial,
pode ser pedida a restituição de coisa arrecadada em
poder do devedor ou que se encontre com este por
ocasião do requerimento de falência, quando devida
em virtude de direito real ou de contrato.

Parágrafo único. Se a coisa não mais existir ao
tempo do pedido de restituição, receberá o requeren
te o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter
ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os
casos a valor atualizado, sendo o pagamento feito
com preferência sobre todos os credores.

Art. 27. Também pode ser pedida a restituição
de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos
15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua
falência, se ainda não alienada.

Art. 28. Pode, ainda, ser objeto de pedido de res
tituição a importância entregue ao devedor, em moe
da corrente nacional, decorrente de adiantamento a
contrato de câmbio para exportação, na forma do art.
75, §§ 3° e 4° da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965,
desde que não tenha sido alterada a data de venci
mento prevista no momento da contratação.

Art. 29. O pedido de restituição deverá ser fun
damentado e descreverá a coisa reclamada.

§ 1° O juiz mandará autuar em separado o reque
rimento com os documentos que o instruam e determi
nará a intimação do devedor, do Comitê, quando for o
caso, ou do administrador judicial para que, no prazo
sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem.

§ 2° O escrivão avisará aos interessados, pelo
órgão oficial, da propositura do pedido em cartório,
sendo-lhes concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentarem contestação.

§ 3° Impugnado o pedido e deferidas as provas
porventura requeridas, o juiz designará audiência de
instrução e julgamento, se necessária.

§ 4° Não havendo provas a realizar, após ouvido
o Ministério Público, os autos serão conclusos para
sentença.

Art. 30. A sentença que reconhecer o direito do
requerente determinará a entrega da coisa no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 31. A sentença que negar a restituição,
quando for o caso, incluirá o requerente no quadro ge
rai de credores, na classificação que lhe couber, na
forma desta lei.

Parágrafo único. As custas e despesas proces
suais, inclusive honorários advocatícios, serão supor
tados pelo vencido.

Art. 32. Da sentença que julgar o pedido de resti
tuição caberá apelação, a ser recebida no efeito me
ramente devolutivo.

Parágrafo único. O autor do pedido de restitui
ção que pretender receber o bem ou a quantia recla
mada antes do trânsito em julgamento da sentença
prestará caução.

Art. 33. O pedido de restituição suspende a dis
ponibilidade da coisa, que deverá ser restituída em
espécie.

Parágrafo único. Quando diversos requerentes
houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir
saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á
rateio proporcional entre eles.

Art. 34. O requerente que tiver obtido êxito no
seu pedido reclamada.

Art. 35. O terceiro que sofrer ameaça, turbação
ou esbulho em sua posse ou a direito de propriedade
por efeito da arrecadação ou do seqüestro, poderá, se
não preferir usar do pedido de restituição, defender os
seus bens por via de embargo de terceiros.

SEÇÃO V
Da Assembléia Geral de Credores

Art. 36. A assembléia geral dos credores, com
petente para deliberar sobre o plano de recuperação
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judicial, a proposta de recuperação extrajudicial e os
incidentes do procedimento de falência previstos nes
ta lei, terá as seguintes atribuições:

I - Na recuperação judicial:

a) aprovar ou rever o plano judicial apresentado
pelo devedor, propor plano alternativo, bem como re
ferendá-lo, nos termos dos arts. 55, § 1°, 56, § 1°, e
62;

b) aprovar, por maioria, emissão debêntures, na
hipótese do art. 50, XIII;

c) aprovar a supressão de garantia, nos termos
previstos no art. 50, § 2°;

d) requerer a constituição de Comitê de Recu
peração Judicial e indicar seus membros, na forma do
art. 66;

e) manifestar-se a respeito do pedido de desis
tência do devedor, nos termos do art. 58;

f) deliberar sobre o nome do administrador judi
cial, quando do afastamento do devedor;

II - Na recuperação extrajudicial:
a) deliberar sobre a celebração de acordo de re

cuperação extrajudicial, nos termos do art. 73, § 1°;

b) produzir documentos que comprovem a apro
vação da proposta de recuperação extrajudicial apre
sentada pelo devedor, nos termos do art. 74, 11;

c) aprovar a proposta de recuperação extrajudi
cial apresentada pelo devedor, nos termos do art. 75;

111- Na falência, deliberar a respeito da forma de
realização do ativo.

Art. 37. A assembléia geral dos credores será
convocada pelo juiz na recuperação judicial e na fa
1ência' mediante publicação de edital no órgão oficial
e em jornais de grande circulação das localidades da
sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quin
ze) dias, o qual conterá:

1- local, data e hora da assembléia;
11 - a ordem do dia;
III-local onde os credores poderão obter cópia

da proposta a ser submetida à deliberação da assem
bléia.

§ 1° Cópia do aviso de convocação da assem
bléia deverá ser afixada na sede e filiais do devedor.

§ 2° Não se realizando a assembléia, será publi
cado novo anúncio, de segunda convocação, com an
tecedência mínima de 5 (cinco) dias.

§ 3° Além dos casos expressamente previstos
nesta lei, credores que representem no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de
uma determinada classe poderão requerer a convo
cação de assembléia geral.

Art. 38. Na recuperação judicial e na falência, a
assembléia será presidida pelo administrador judicial,
que designará um secretário dentre os credores pre
sentes.

§ 1° A assembléia instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de credores titulares de
mais da metade dos créditos contra o devedor, com
putados pelo valor, e em segunda convocação, com
qualquer número.

§ 2° Para participar da assembléia, cada credor
deverá assinar a lista de presença, que será encerra
da meia hora após a instalação.

§ 3° O credor poderá ser representado na as
sembléia geral por mandatário ou representante le
gai, desde que entregue ao administrador judicial, até
24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no avi
so de convocação, documento hábil que comprove
seus poderes, ou a indicação das folhas dos autos do
processo de recuperação judicial ou falência no qual
conste tal prova.

§ 4° O voto do credor será proporcional ao valor
de seu crédito.

§ 5° Do ocorrido na assembléia, lavrar-se-á, ata
que conterá o nome dos presentes, devendo ser assi
nada pelo presidente e dois membros de cada uma
das três classes, a que se refere o art. 40, e ser entre
gue ao juízo competente, juntamente com a lista de
presentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
mediante juntada aos autos.

Art. 39. Terão direito a voto na assembléia geral
as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou,
na sua falta, na relação de credores apresentada nos
termos dos arts. 51, 111 e IV, ou 107, 11, bem como
aquelas cujos créditos estejam habilitados na data da
realização da assembléia ou que tenham sido altera
dos por decisão judicial nos respectivos processos de
verificação ou impugnação de créditos.

§ 1° A assembléia geral poderá ser convocada
mesmo antes da formação definitiva do quadro geral
de credores.

§ 2° As deliberações da assembléia geral não
serão passíveis de invalidação por ausência de cre
dor causada pela pendência da habilitação de seu
crédito, ainda que posteriormente julgado legítimo.

§ 3° No caso de posterior invalidação de delibe
ração da assembléia, ficam resguardados os direitos
de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que
aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprova
dos causados por dolo ou culpa grave.

Art. 40. A assembléia geral será dividida pelas
seguintes classes de credores:
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I - credores trabalhistas;
II - credores com direitos reais de garantia ou

privilégios especiais;
111 - credores quirografários, subordinados ou

com privilégios gerais.
Parágrafo único. Não integram as classes de

credores, na recuperação judicial:
a) aqueles cujos créditos serão referidos no art.

52, VI, in fine;
b) aqueles que tiveram seus créditos executa

dos na forma do art. 48, § 3°.
Art. 41. Nas deliberações, considerar-se-á apro

vada a proposta que obtiver votos favoráveis de cre
dores que representem a maioria dos créditos pre
sentes à assembléia geral ou da classe respectiva.

§ 1° Os sócios ou acionistas do devedor, bem
como as sociedades coligadas, controladoras, con
troladas ou as que tenham sócio ou acionista com
participação superior a 10% (dez por cento) do capital
social do devedor ou em que o devedor ou algum de
seus sócios ou acionistas detenham participação su
perior a 10% (dez por cento) do capital social, pode
rão participar da assembléia geral de credores, sem
ter direito a voto e não serão considerados para fins
de verificação o quorum de instalação previsto no art.
38 e de deliberação previsto nos arts. 42 e 43.

§ 2° O disposto no § 1° deste artigo também se
aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim,
colateral até o segundo grau, ascendente ou dos con
selhos consultivo, administrativo, fiscal ou semelhan
tes da sociedade devedora e à sociedade em que
quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

Art. 42. Nas deliberações de interesse exclusivo
de cada classe, somente seus membros poderão vo
tar.

Parágrafo único. Nas deliberações que implica
rem a restrição ou supressão de direitos, garantias ou
vantagens de uma determinada classe, a aprovação
exigirá maioria absoluta dos créditos da respectiva
classe.

Art. 43. O plano de recuperação judicial deverá
ser aprovado todas as classes de credores referidas
no art. 40.

Parágrafo único. Em cada classe o plano deverá
ser aprovado pelos credores que representem mais
de 50% (cinqüenta por cento) da totalidade dos crédi
tos e, cumulativamente, pela maioria dos credores
presentes.

Art. 44. se o plano de recuperação não houver
sido aprovado na assembléia geral de credores na
forma prevista no art. 43, o juiz poderá aprová-lo, des-

de que tal plano tenha obtido, de forma cumulativa,
naquela assembléia:

I - o voto favorável de credores que represen
tem mais de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos
créditos totais;

11 - o voto favorável de credores que represen
tem mais de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos
créditos em cada uma de duas classes de credores
de que trata o art. 40;

III - o voto favorável dos credores que represen
tam mais de 33% (trinta e três por cento) dos créditos
no âmbito da classe que tiver rejeitado.

§ 1° O juiz somente poderá aprovar o plano de
recuperação aprovado pelos credores na forma deste
artigo, se o plano não oferecer tratamento favorecido
para determinados credores no âmbito de uma mes
ma classe.

§ 2° Rejeitado o plano de recuperação, ou de
corrido o prazo previsto no art. 7°, § 6°, sem que tenha
ocorrido a deliberação sobre o plano de recuperação
ou após tentativa frustrada de acordo entre as partes,
o juiz decretará a falência do devedor.

CAPíTULO 111
Da Recuperação Judicial

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 45. A recuperação judicial é a ação judicial
destinada a sanear a situação de crise econômico-fi
nanceira do devedor, salvaguardando a manutenção
da fonte produtora, do emprego de seus trabalhado
res e os interesses dos credores, e viabilizando, des
sa forma, a realização da função social da empresa.

Parágrafo único. Reputa-se devedor em estado
de crise econômico-financeira aquele sujeito a dificul
dades temporárias do seu negócio, com iliquidez, in
solvência ou em situação patrimonial a merecer rea
dequação planejada de sua atividade.

Art. 46. Na demonstração da viabilidade da re
cuperação judicial serão considerados, além de ou
tros, os seguintes aspectos:

I - importância social e econômica da atividade
do devedor no contexto local, regional ou nacional;

11 - mão-de-obra e tecnologia empregadas;
111 - volume do ativo e do passivo, obtido por

meio da elaboração de balanço patrimonial, de con
formidade com as normas brasileiras de contabilida
de;

IV - tempo de constituição e de funcionamento
do negócio desenvolvido pelo devedor;
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v- faturamento anual e nível de endividamento
da empresa, bem como sua condição, se for o caso,
de microempresa ou empresa de pequeno porte, de
acordo com a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Art. 47. Podem requerer sua própria recupera
ção judicial as pessoas definidas no art. 1°, caput,
desta lei, que exerçam regularmente as suas ativida
des há mais de 2 (dois) anos e que atendam aos se
guintes requisitos:

1- não ser falido ou, se o foi, estejam declaradas
extintas, por sentença transitada em julgado, as res
ponsabilidades daí decorrentes;

11- não ter, há menos de 5 (cinco) anos, requeri
do recuperação judicial ou não ter deixado de cumprir
recuperação judicial anterior;

111 - não ter sido condenado ou não ter, como
administrador ou sócio controlador de empresa, pes
soa condenada por qualquer dos crimes capitulados
nos arts. 203 a 213.

Parágrafo único. A recuperação judicial também
poderá ser requerida por qualquer credor e, conforme
o caso, pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do deve
dor, inventariante ou sócio remanescente.

Art. 48. Estão sujeitos aos efeitos da recupera
ção judicial todos os credores anteriores ao pedido.

§ 1° Os credores do devedor em recuperação ju
dicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2° As obrigações anteriores à recuperação ju
dicial observarão as condições originalmente contra
tadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respei
to à atualização monetária e cobrança de juros, salvo
se de modo diverso ficar estabelecido no plano de re
cuperação judicial aprovado pelo juiz, após manifes
tação dos credores.

§ 3° Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário-fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, ou de proprietário ou promiten
te vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabi
lidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de do
mínio, prevalecerão os direitos de propriedade sobre
a coisa e as condições contratuais, observada a legis
lação respectiva.

Art. 49. Os créditos de natureza trabalhista ven
cidos até a data do pedido de recuperação judicial de
verão ser regularizados no prazo de 1 (um) ano.

Art. 50. Constituem meios de recuperação judi
cial da empresa, dentre outros:

I _. ;oncessão de prazos e condições especiais
para paj :imento das obrigações vencidas ou vincen
das;

11 ... cisão, incorporação, fusão e transformação
de sociellade. constituição de subsidiária integral ou
cessão li ~ cotas ou ações, respeitados os direitos dos
cotistas (lU acionistas, nos termos da legislação civil
vigente:

111· substituição total ou parcial dos administra
dores do devedor ou modificação de seus órgãos ad
ministrali %s, concessão aos credores de direito de
eleição I: m separado de administradores e de poder
de veto: m relação às matérias que o plano especifi
car;

IV·· aumento de capital social;
V ·0 a transferência ou arrendamento, de prefe

rência ,~I sociedade constituída por empregados da
própria:3 mpresa, atendendo às exigências de seguro
dos ber!: e outras que o juiz entender necessárias;

VI .- celebração de acordo coletivo de trabalho,
inclusivu para reduzir salários e aumentar ou reduzir a
carga horária dos trabalhadores;

Vii - dação em pagamento ou novação de divi
das do passivo, com ou sem constituição de garantia
própria <lU de terceiro;

VIII- constituição de sociedade de credores;
IX .0 venda parcial dos bens;
X .- equalização dos encargos financeiros relati

vos a dó)itos de qualquer natureza, tendo como ter
mo inicial a data da distribuição do pedido de recupe
ração juc icial, aplicando-se inclusive aos contratos de
crédito 1·lual, sem prejuízo do disposto nas legisla
ções e~q:ecíficasque disciplinam a matéria;

XI _. usufruto da empresa;
XII - administração compartilhada;
XI! I - emissão de debêntures;
XI"I - constituição de sociedade de propósito

específit;o para adjudicar em pagamento dos créditos
os ativc. da empresa em recuperação judicial, ressal
vado o clireito dos credores dissidentes receberem
seus cru :litos quando da realização dos ativos, pelo
valor qu: lhes caberia em rateio proporcional aos va
lores de ~valiação;

X\' - substituição de garantia;
X\II - a transformação de créditos em capital da

empresa. no montante que estabeleça seu equilíbrio
econôm ir :o-financeiro e viabilize suas operações.

§ . ,. Na hipótese prevista no inciso IV deste arti
go, o aumento de capital social não poderá implicar
em dilui ~ ão injustificada da participação dos sócios

._------------_......----_.
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minoritários, nos termos do art. 170 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.

§ 2° Na alienação de bem objeto de garantia
real, a supressão de tal garantia ou sua substituição
somente serão admitidas mediante:

I - aprovação expressa dos credores titulares da
respectiva garantia;

11 - aprovação em assembléia de credores, des
de que por votos dos credores que representam a
maioria dos créditos relativos à garantia a ser afetada.

§ 3° Aplica-se o disposto nos arts. 154 e 159, às
operações de reestruturação societária e de aliena
ção de ativos previstas no plano de recuperação judi
cial aprovado.

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial
será instruída com:

I - a exposição das causas concretas da situa
ção patrimonial do devedor e das razões da crise eco
nômico-financeira;

II - demonstrações contábeis, elaboradas em
conformidade com as normas brasileiras de contabili
dade, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais,
se existentes, considerado o disposto no art. 47, e as
levantadas especialmente para instruir o pedido, con
feccionadas com estrita observância da legislação so
cietária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial, constando ativo e passi
vo, inventário de bens móveis e imóveis, com a indica
ção e a estimativa do valor de todos os bens, acompa
nhado das respectivas certidões comprobatórias;

b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último

exercício social;
111 - a relação nominal completa dos credores,

inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar,
com a indicação do endereço de cada um, a natureza,
a classificação e o valor atualizado do crédito, discri
minando sua origem, o regime dos respectivos venci
mentos e a indicação dos registros contábeis de cada
transação pendente;

IV - a relação integral dos empregados, com o
respectivo enquadramento sindical e função, os salá
rios, indenizações e outras parcelas salariais devidas
e o correspondente mês de competência, e a discri
minação dos encargos decorrentes das relações de
trabalho igualmente pendentes de pagamento;

V - sendo o caso, o registro de firma individual
ou de empresário, o contrato social, com a indicação
de todos os sócios, suas qualificações, residências e
domicílios, ou o estatuto em vigor, quando se tratar de
sociedade por ações, todos acompanhados de even-

tuais alterações e das atas de nomeação dos atuais
administradores, igualmente qualificados e com indi
cações de suas residências e domicílios;

VI - sendo o caso, os livros de escrituração con
tábil e demais relatórios auxiliares, inclusive os extraí
dos de arquivos eletrônicos, que permanecerão em
Cartório pelo tempo necessário à análise, conferên
cia e certificação da data do último lançamento, e que
serão devolvidos ao devedor se deferido o processa
mento da recuperação judicial;

VII - o plano de recuperação judicial e o respec
tivo resumo, com a estimativa do prazo necessário
para o seu cumprimento;

VIII- a relação dos bens particulares dos sócios
cotistas ou acionistas controladores e dos administra
dores da empresa;

IX - os extratos atualizados das contas bancári
as da empresa e de suas eventuais aplicações finan
ceiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos
de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pe
las respectivas instituições financeiras;

X - certidões completas dos cartórios de protes
tos situados na comarca onde se localiza a sede da
empresa e nas praças onde possui filial;

XI- a relação de todas as ações judiciais em tra
mitação contra o devedor, com a estimativa dos res
pectivos valores demandados.

§ 1° Para fins de prova junto à fiscalização reali
zada por autoridade fazendária ou trabalhista, o Car
tório expedirá uma certidão ao devedor atestando es
tar na posse de seus livros e demais documentos
contábeis relacionados no inciso VI deste artigo.

§ 2° Com relação à exigência prevista no inciso
VI deste artigo, as microempresas e empresas de pe
queno porte poderão apresentar livros e escrituração

contábil simplificados na forma do art. 179.
§ 3° O devedor poderá requerer, no pedido de

recuperação judicial, a concessão de prazo de 15
(quinze) dias, prorrogável por igual período, para a
complementação dos documentos enumerados nes
te artigo.

Art. 52. Estando em termos a documentação
exigida no artigo anterior, dentro de 10 (dez) dias o
pedido deverá ser analisado e determinado o proces
samento da recuperação judicial, quando o juiz:

I - nomeará o administrador judicial e determi
nará a constituição de Comitê de Recuperação judici
al, quando for cabível, na forma do art. 64 e seguintes,
sendo que ambos exercerão suas atribuições na for
ma desta lei;
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II - determinará a convocação de assembléia
geral de credores, a se realizar em até 30 (trinta) dias
da publicação do respectivo edital;

III-determinará a dispensa da apresentação de
quaisquer certidões negativas para que o devedor
exerça suas atividades comerciais, exceto para con
tratação com o Poder Público ou para recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sendo
sempre obrigatório em todos os atos e documentos
observar o disposto no art. 61;

IV - determinará, mediante requerimento de
credores, a realização de laudo econômico-financei
ro, elaborado por perito;

V - designará datas, que não poderão exceder a
20 (vinte) dias, contados da publicação do despacho
a que se refere este artigo, para apresentação e aber
tura de propostas dos interessados na elaboração de
laudo econômico-financeiro, se for o caso, e do laudo
de avaliação;

VI - ordenará a suspensão de todas as ações
ou execuções contra o devedor, na forma do art. 7°,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas no art. 7°,
§ § 1° e 3°, e aquelas relativas a créditos garantidos
por penhor sobre direitos creditórios, ou por títulos de
crédito, valores mobiliários ou aplicações financeiras.

§ 1° O juiz ordenará a expedição de edital, para
publicação no órgão oficial, que conterá:

I - o resumo do pedido do devedor, com a rela
ção de credores e a respectiva natureza e valor de
cada crédito, e do despacho que decreta o processa
mento da recuperação judicial;

II - a advertência acerca dos prazos para habili
tação e impugnação dos créditos, na forma do art.13,
caput, e para que os credores apresentem impugna
ção ao plano apresentado pelo devedor;

111 - a data, hora e local da primeira assembléia
geral de credores.

§ 2° As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) serão intimados pessoal
mente para que acompanhem o processamento do
pedido.

§ 3° No caso do inciso VI do caput deste artigo,
caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos
competentes, contando-se o prazo de suspensão a
partir da publicação do edital a que se refere o § 1°
deste artigo.

Art. 53. Na data designada pelo juiz, os interes
sados na elaboração de laudo de avaliação dos bens
do devedor ou de laudo econômico-financeiro, quan
do for o caso, apresentarão suas propostas contendo:

I - qualificação profissional e experiência anteri-
or;

11- metodologia a ser empregada na elaboração
dos laudos;

111 - a proposta de honorários e a sua forma de
pagamento.

§ 1° No prazo máximo de 5 (cinco) dias conta
dos da data da apresentação das propostas, o deve
dor, o administrador judicial, o Comitê, quando for o
caso, ou qualquer credor, poderão manifestar-se
acerca das propostas apresentadas.

§ 2° Transcorrido o prazo do parágrafo anterior,
o juiz, mediante despacho, designará os peritos, que
poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, escolhidos
para a elaboração do laudo de avaliação dos bens do
devedor e do laudo econômico-financeiro, quando for
o caso, fixando os respectivos honorários e determi
nando a data de entrega dos laudos, observado o pra
zo previsto no art. 54.

§ 3° Os peritos designados terão o prazo máxi
mo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de sua in
timação, para assinarem o termo de compromisso
nos autos.

Art.54. O primeiro designado para a avaliação
dos bens do devedor dentro do prazo fixado pelo juiz,
que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias con
tados da assinatura do termo de compromisso, entre
gará em cartório o respectivo laudo, contendo a des
crição da coisa avaliada, fundamentando os motivos
que o levaram a concluir acerca do valor por ele defi
nido, bem como qualquer outro subsídio que seja há
bil à formação do livre convencimento do Juízo.

§ 1° Os peritos referidos no caput e no art. 53, §
2°, terão livre acesso aos livros contábeis e documen
tos do devedor, na forma autorizada pelo juiz, podendo
requisitar todas as informações e esclarecimentos de
que necessitarem para a realização do seu trabalho.

§ 2° Os credores poderão apresentar aos peri
tos as informações e os documentos que considera
rem relevantes para a elaboração dos respectivos la
udos e pareceres, inclusive para a auxiliar o adminis
trador judicial na elaboração do quadro geral de cre
dores.

§ 3° O perito avaliador poderá elaborar laudo
único para diversos bens, ou separá-los de acordo
com sua conveniência.

Art. 55. Havendo impugnação do pedido de re
cuperação judicial por parte de qualquer credor, a ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados da
entrega do laudo que trata o art. 54, o juiz convocará
assembléia geral de credores, na forma dos arts. 43 e
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44, para decidir acerca da viabilidade do plano de re- vencidas e dos atos jurídicos válidos firmados no âm-
cuperação judicial. bito da recuperação judicial.

§ 1° Havendo apresentação de plano alternativo § 1° O pedido de desistência será autuado em
de recuperação judicial pela assembléia geral de cre- separado e o juiz mandará intimar todos os credores
dores, na forma do art. 44, será concedida vista ao de- dissidentes, para, querendo, impugnarem o pedido no
vedor; que se manifestará no prazo de até 15 (quinze) prazo de 30 (trinta) dias, mediante edital publicado e
dias. afixado em cartório.

§ 2° A decisão da assembléia geral na hipótese § 2° Havendo ou não impugnação, ouvido o Co-
prevista no caput deste artigo será tomada nos ter- mitê, o administrador judicial e o Ministério Público, o
mos previstos no art. 44. juiz decidirá.

§ 3° A assembléia geral que aprovar plano de re- § 3° Tendo sido deferido o pedido de desistên-
cuperação judicial deverá também indicar os mem- cia, o devedor reassumirá sua condição empresarial
bros do Comitê de recuperação judicial, na forma do pretérita e os credores terão reconstituídos integral-
art. 66, § 1, se este já não estiver constituído. mente seus direitos e garantias, ressalvados os atos

§ 4° Rejeitadas todas as alternativas de plano validamente praticados no âmbito da recuperação ju-
de recuperação judicial, o juiz decretará de imediato a dicial.
falência do devedor. § 4° O devedor desistente do pedido de recupe-

Art. 56. Após o referendo da assembléia geral ração judicial não poderá renovar a ação pelo prazo
de credores, o juiz deferirá o plano de recuperação ju- de 2 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado da ho-
dicial com as alterações acordadas entre as partes, mologação.
vinculando o devedor e todos os credores a ele sujei- Art. 59. Durante o procedimento de recuperação
tos, aos seus efeitos e condições. judicial, sob o compromisso de apresentar contas de-

§ 1° A decisão judicial que deferir o plano de re- monstrativas mensais, o sócio controlador e os admi-
cuperação judicial constituirá título executivo judicial, nistradores serão mantidos na condução da atividade
nos termos do art. 584, 111, do Código de Processo Ci- empresarial, sob fiscalização do Comitê, se for o

vil. caso, ou do administrador judicial, salvo quando:
§ 2° Contra a decisão que deferir o plano de re- I _ houver sido condenado mediante sentença

cuperação judicial, caberá recurso de apelação, sem penal transitada em julgado, por crime cometido em
efeito suspensivo, que poderá ser apresentado por outra recuperação judicial ou falência anteriores ou
qualquer credor.

por qualquer crime contra o patrimônio, contra a eco-
Art. 57. Cumpridas as formalidades previstas nomia popular ou contra a ordem econômica previs-

neste Capítulo, a recuperação judicial poderá ser de- tos na legislação vigente;

ferida pelo juiz. 11 _ houver indícios veementes de ter cometido
§ 1° Deferida a recuperação judicial, inicia-se a

crime previsto nesta lei;
contagem do prazo previsto no art. 7°, § 6°.

111- existir prova de ter agido com dolo, simula-
§ 2° Proferida a decisão judicial prevista no art. ção ou fraude contra os interesses de seus credores;

56, o devedor permanecerá em recuperação judicial
pelo prazo de até 2 (dois) anos, a critério do juiz. IV - ficar demonstrado que praticou uma das se-

guintes condutas:
§ 3° No caso de descumprimento de qualquer

obrigação prevista no plano de recuperação judicial, a) efetuar gastos pessoais manifestamente ex-
durante ou após o período previsto no parágrafo ante- cessivos ao seu cabedal social;
rior, qualquer credor poderá requerer a falência ou b) efetuar despesas do negócio ou da empresa
execução específica, respectivamente, na forma dos injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação
arts. 79 e 81. ao capital, ou gênero do negócio, ao movimento das

Art. 58. A qualquer tempo, no curso da tramita- operações e a outras circunstâncias análogas;
ção da ação de recuperação judicial, desde que não c) ter descapitalizado injustificadamente a em-
com o objetivo de se furtar ao cumprimento das obri- presa ou realizado operações prejudiciais ao seu fun-
gações assumidas na recuperação judicial e ouvida a cionamento regular;
assembléia geral de credores, o devedor poderá re- d) ter simulado ou omitido créditos ao apresen-
querer a desistência de seu pedido, ressalvada a obri- tar a relação de que trata o art. 51, 111, sem relevante
gatoriedade de total cumprimento das obrigações razão de direito ou amparo de decisão judicial;
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v - retardar ou recusar-se ao cumprimento do
plano de recuperação judicial aprovado pelo juiz;

VI - negar-se, durante o processamento da re
cuperação judicial, a prestar informações solicitadas
pelo administrador judicial ou pelos demais membros
do Comitê, com o objetivo destes acompanharem e
avaliarem a correta execução do plano de recupera
ção judicial.

§ 1° Não poderá o devedor alienar ou onerar
bens e direitos de seu ativo permanente, salvo evi
dente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvi
dos o Comitê e o Ministério Público, com exceção da
queles previamente relacionados no plano de recupe
ração judicial aprovado.

§ 20 Os atos de endividamento praticados pelo
devedor durante o procedimento de recuperação judi
cial, bem como as despesas com fornecedores de
bens

ou serviços necessários à continuação das ativi
dades da empresa, contraídos mediante autorização
judicial, após a manifestação do Comitê, quando for o
caso, serão considerados extraconcursais, em caso
de convolação em falência.

§ 30 O afastamento do sócio controlador ocorre
rá por meio de suspensão do seu direito de voto, ao
passo que o afastamento dos administradores será
efetivado por meio da destituição de seus cargos.

Art. 60. As Fazendas Públicas e o Instituto Naci
onal do Seguro Social (INSS) poderão deferir, nos ter
mos da legislação específica, parcelamento de seus
créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo
com os parâmetros estabelecidos na Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

Art. 61. Em todos os atos, contratos e documen
tos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de
recuperação judicial deverá ser acrescida, após o
nome ou razão social, a expressão "em Recuperação
Judicial".

Parágrafo único. Caberá ao escrivão fazer a co
municação do procedimento de recuperação judicial
à Junta Comercial ou ao Registro Civil de Pessoas Ju
rídicas, para que estes procedam à anotação da recu
peração judicial no registro da firma individual ou da
pessoa jurídica.

Art. 60. Ocorrendo mudança substancial na situ
ação econômico-financeira do devedor, o plano de re
cuperação judicial poderá ser revisto no prazo previs
to no art. 57, § 20, desde que os novos termos sejam
ratificados pelos credores reunidos em assembléia
geral, na forma dos arts. 43 e 44.

§ .: 'O pedido deve vir acompanhado de exposi
ção ciru Instanciada, com indicação das alterações
proposta >, instruído com prova documental pré-cons
tituída (, -.) respectivo balancete patrimonial, elabora
do de cc ,nformidade com as normas brasileiras de
contabilidade, assinado pelo contador, que evidencie
a mudarll;a ocorrida nos termos do caputdeste artigo.

§ 2 o Serão asseguradas aos interessados, as
possibili,: ades de manifestação e amplas informa
ções a mspeito das condições do devedor que se fize
rem nec Essárias ao exercício de juízo de valor acerca
das altE!!' lções propostas.

Ar. 63. Decorrido o prazo previsto no art. 57, §
30, o jui,,: ressalvadas as hipóteses do art. 79, I a 111,
decretal'ú o encerramento da recuperação judicial e
determill :trá:

I -' ) pagamento do saldo de honorários ao ad
ministrac or judicial, somente podendo efetuar a quita
ção de:"I:ts obrigações mediante prestação de con
tas, no fi azo de 30 (trinta) dias, e aprovação do rela
tório pn,~' 'isto no inciso 111;

11·, o saldo das custas judiciais a serem recolhi-
das;

111- a obrigatoriedade de apresentação de rela
tório cire Jnstanciado do Comitê de Recuperação ou,
não havendo, do administrador judicial, no prazo má
ximo del5 (quinze) dias, versando sobre a execução
do Plan<) de Recuperação pelo devedor, sob pena de
incorrer um crime de desobediência;

IV-, a dissolução do Comitê de Recuperação, se
houver, cu exoneração do administrador judicial, des
de que atendido o disposto no inciso 111;

V -- a comunicação à Junta Comercial ou ao Re
gistro Ci"il de Pessoas Jurídicas e ao Banco Central
do Bras.il para as providências cabíveis.

SEÇÃO 11
Do Comitê e do Administrador Judicial na

Recuperação Judicial

Ar!. 64. O juiz, ao determinar o processamento
do pediil) de recuperação:

1-, Ilomeará o administrador judicial, cuja nome
ação de, erá recair sobre profissional idôneo de nível
superiOl, formado preferencialmente nas áreas de di
reito, ec: nomia, administração de empresas ou con
tabilida(!I~;

11- determinará a convocação da assembléia
geral di: :;redores para a eleição dos representantes
destes r'l) Comitê de Recuperação Judicial, na forma
do art. (iO, 11 a IV e § 10.



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35795

Art. 65. Os membros do Comitê não terão sua
remuneração custeadas pela empresa em recupera
ção judicial, mas as despesas realizadas em razão do
negócio em recuperação judicial, se devidamente
comprovadas e com a autorização do juiz, serão
prontamente ressarcidas atendendo às disponibilida
des de caixa da empresa.

Art. 66. O Comitê será composto por 3 (três)
membros e suplentes, conforme cada caso, obser
vando-se, necessariamente, nesta composição, um
representante de cada grupo de credores, sendo:

1-1 (um) representante dos empregados, com
2 (dois) suplentes;

11- 1 (uni) representante da classe de credores
com direitos reais de garantia ou privilégios especiais,
com 2 (dois) suplentes;

111-1 (um) representante da classe de credores
quirografários, subordinados ou com privilégios gera
is, com a indicação de 2 (dois) suplentes;

§ 1° Os representantes e suplentes de cada
classe de credores poderão ser substituídos median
te decisão da assembléia geral de credores, nos ter
mos do art. 36, I, "d'.

§ 2° Caberá aos próprios membros do Comitê
indicar, entre si. quem irá presidi-lo.

Art. 67. Os membros do Comitê assumirão suas
funções mediante termo de compromisso firmado nos
autos e exercerão a fiscalização da empresa em recu
peração judicial, acompanhando todos os atos do de
vedor.

§ 1°Compete ao Comitê, além de outras atribui
ções previstas nesta lei:

1- elaborar, se for o caso, um plano de recupera
ção judicial alternativo, mediante estudo fundamenta
do que comprove a inviabilidade econômico-financei
ra do plano de recuperação judicial apresentado pelo
devedor, o qual deverá ser aprovado pela assembléia
geral de credores nos termos dos arts. 43 e 44;

11 - fiscalizar a administração do devedor no de
correr do processo de recuperação judicial, apresen
tando, a cada 30 (trinta) dias, relatório circunstancia
do de sua situação;

111 - apurar quaisquer reclamações dos interes
sados e emitir parecer sobre as mesmas;

IV - fiscalizar a execução do plano de recupera
ção judicial apresentado pelo devedor;

V - submeter à autorização do juiz, quando
ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses pre
vistas nesta lei, a alienação de bens do ativo perma
nente, a constituição de ônus reais e outras garantias,
bem como atos de endividamento necessários à con-

tinuação da atividade empresarial durante o período
que antecede a aprovação do plano de recuperação
judicial.

§ 2° As decisões do Comitê, tomadas por maio
ria, serão consignadas em livro de atas, rubricado
pelo juízo da recuperação judicial, que ficará à dispo
sição dos credores e do devedor.

Art. 68. Não poderão integrar o Comitê ou exer
cer as funções de administrador judicial, aqueles que,
nos últimos 5 (cinco) anos, tendo exercido o cargo de
administrador judicial ou de membro do Comitê, em
falência ou recuperação judicial anterior, foram desti
tuídos, deixaram de prestar contas dentro dos prazos
legais ou tiveram a prestação de contas desaprovada.

§ 1°Fica também impedido de integrar o Comitê
ou exercer a função de administrador judicial, aquele
que tiver relação de parentesco ou afinidade até o ter
ceiro grau com o devedor ou com os representantes
legais da empresa devedora, ou deles for amigo, ini
migo ou dependente.

§ 2° O devedor, qualquer credor ou o represen
tante do Ministério Público poderá reclamar da nome
ação do administrador judicial ou dos membros do
Comitê, feita em desobediência aos preceitos desta
lei, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
da nomeação pela imprensa oficial.

§ 3° O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e qua
tro) horas, sobre a reclamação referida no parágrafo
anterior.

Art. 69. O devedor, o Ministério Público, membro
do Comitê ou qualquer interessado no procedimento
de recuperação judicial poderá requerer, mediante
pedido fundamentado, a dissolução do Comitê ou a
destituição de quaisquer de seus membros ou do ad
ministrador judicial, diante do descumprimento de
seus deveres ou por omissão, negligência ou prática
de ato lesivo à administração da empresa ou prejudi
ciais a terceiros.

§ 1° O juiz intimará o requerido para prestar es
clarecimentos e o devedor, o administrador judicial,
os credores e o representante do Ministério Público
para, em 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o pe
dido de destituição, em despacho fundamentado,
quando, então, proferirá sua decisão.

§ 2° O juiz pode, de oficio, por motivo justificado,
destituir qualquer membro do Comitê ou o administra
dor judicial.

§ 3° Na hipótese de dissolução do Comitê ou de
destituição de algum de seus membros ou do admi
nistrador judicial, o juiz, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, nomeará novo administrador judicial ou
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convocará os credores suplentes para recompor o
Comitê, o que couber.

§ 4° Não sendo possível recompor o Comitê, a
recuperação judicial prosseguirá sob a responsabili
dade do administrador judicial.

Art. 70. Não havendo a constituição de Comitê
de Recuperação Judicial, caberá ao administrador ju
dicial, nomeado no despacho que determina o pro
cessamento da recuperação judicial, exercer todas as
atribuições do Comitê previstas nesta lei.

§ 1° Quando do afastamento do devedor, nas hi
póteses previstas nesta lei, o juiz convocará a assem
bléia geral de credores para deliberar sobre o nome
do administrador judicial que assumirá a administra
ção da empresa em recuperação judicial, sempre sob
sua a imediata supervisão.

§ 2° Na hipótese do administrador judicial indi
cado pela assembléia geral de credores recusar ou
estar impedido de aceitar o encargo para gerir os ne
gócios da empresa em recuperação judicial, o juiz o
destituirá e convocará, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, contado da recusa ou da declaração do
impedimento nos autos. nova assembléia geral para
deliberação específica.

§ 3° No caso previsto no § 1° deste artigo, a as
sembléia geral de credores poderá indicar represen
tantes para acompanhar e fiscalizar os atos do admi
nistrador judicial, que serão eleitos na forma dos arts.
36 e seguintes.

§ 4° O administrador judicial responde pelos
preju ízos que causar à recuperação judicial por culpa,
dolo ou má-fé em sua administração ou por infringir
qualquer disposição desta lei.

Art. 71. A remuneração do administrador judicial
na recuperação judicial, que não poderá exceder a
5% (cinco por cento) do valor a ser pago aos credo
res, será fixada pelo juiz com base na qualidade do
trabalho realizado, no seu grau de complexidade e
nos valores praticados no mercado para o desempe
nho de atividades semelhantes.

§ 1° Concomitantemente ao pagamento realiza
do aos credores, o devedor pagará a remuneração
devida ao administrador judicial, reservando-se 20%
(vinte por cento) do montante devido para pagamento
após atendimento do previsto no art. 63, I e 111.

§ 2° Não terá direito à remuneração o adminis
trador judicial que renunciar sem relevante razão, não
cumprir as obrigações fixadas nesta lei, tiver as suas
prestações de contas desaprovadas ou for destituído
de suas funções.

Art. 72. Caberá ao devedor arcar com as despe
sas relativas às remunerações do administrador judi
cial, das pessoas eventualmente contratadas para as
sessorá-los e dos peritos referidos no art. 53, § 2°, as
quais serão autorizadas pelo juiz, após manifestação
do devedor no prazo de 05 (cinco) dias.

CAPíTULO IV
Da Recuperação Extrajudicial

Art. 73. A convocação, pelo devedor, de credo
res ou de classes de credores para apresentação de
proposta de plano de recuperação extrajudicial, não
caracterizará ato de falência.

§ 1°A celebração de acordo de recuperação ex
trajudicial poderá ser formalizada em instrumento
próprio ou resultar de deliberação de assembléia ge
rai de credores.

§ 2° O edital de convocação da assembléia de
que trata o parágrafo anterior deverá ser publicados 2
(duas) vezes, com intervalo de 5 (cinco) dias, em jor
nal de grande circulação local ou regional.

§ 3° A assembléia deverá ser realizada na cida
de em que o devedor tenha situado o seu principal es
tabelecimento ou filial de empresa com sede fora do
Brasil.

Art. 74. O devedor que celebrar acordo de recu
peração extrajudicial, observando os aspectos referi
dos no art. 46, poderá requerer sua homologação em
Juízo, juntando:

I - a justificativa do pedido de recuperação ex
trajudicial;

11- o plano de recuperação extrajudicial devida
mente firmado pelos credores que a ele aderirem ou
os documentos produzidos na assembléia geral de
credores que comprovem a aprovação desse plano;

111 - a relação nominal completa dos credores
abrangidos pelo plano;

IV - a relação atualizada de processos judiciais
que possam afetar o quorum necessário em assem
bléia de credores para aprovação do plano de recupe
ração extrajudicial;

V - os documentos mencionados nos incisos I,
11, 111, V, VI e IX do art. 51.

§ 1° Podem sujeitar-se aos efeitos da recupera
ção extrajudicial quaisquer créditos existentes na
data do requerimento a que se refere o caput deste
artigo, vencidos ou vincendos, salvo os de natureza
trabalhista ou tributária.

§ 2° O plano de recuperação extrajudicial pode
rá excluir as obrigações decorrentes de contratos
cujo cumprimento seja indispensável a regular conti-
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nuação das atividades do devedor, tais como forneci
mento de insumos e matérias-primas ou de mercado
rias para revenda.

§ 3° Os créditos objeto de ação ou execução ju
dicial poderão ser incluídos na proposta de recupera
ção extrajudicial na data respectiva, implicando con
fissão do valor do crédito no montante arrolado.

§ 4° A discussão de crédito mencionado no pa
rágrafo anterior continuará pela diferença entre o va
lor pleiteado e o valor arrolado pelo devedor na pro
posta de recuperação extrajudicial, se houver.

§ 5° Se não incluídos na proposta de recupera
ção extrajudicial, os créditos objeto de ação ou execu
ção judicial ou a diferença apurada na forma do pará
grafo anterior não se sujeitam aos efeitos da recupe
ração extrajudicial.

Art. 75. Somente poderá ser objeto de homolo
gação judicial a proposta de recuperação extrajudicial
aprovada pelos credores, conforme quorum previsto
no art. 43, parágrafo único.

§ 1° Os credores que não forem atingidos pela
proposta de recuperação extrajudicial não terão direi
to a voto e não serão considerados para efeito de sua
aprovação ou rejeição.

§ 2° Aplica-se às deliberações previstas no ca
put deste artigo o disposto no art. 41, §§ 1° e 2°.

Art. 76. Recebido o pedido de homologação, o
juiz determinará ao devedor que promova a publica
ção de edital de convocação de credores para apre
sentação de impugnações.

§ 1° A publicação do edital de que trata o caput
deste artigo deverá ser feita 2 (duas) vezes, em dias
alternados, em diário oficial e em jornal de grande cir
culação local ou regional, contendo:

I - o resumo do plano de recuperação extrajudi-
cial;

11 - a relação de credores a que se refere o art.
74,111;

111- a data, hora e o local em que ocorreu a as
sembléia geral de credores que deliberou sobre a pro
posta, bem como o extrato da respectiva ata;

IV - endereço, telefone ou outros meios que
permitam a consulta na íntegra da proposta original e
dos documentos mencionados no art. 74.

§ 2° As impugnações de que trata o caput deste
artigo deverão ser apresentadas ao juízo nos 15
(quinze) dias posteriores à publicação do último edital
de convocação e somente poderão tratar:

I - da inobservância de quorum para assem
bléia geral de credores, na forma exigida nesta lei;

11 - de omissões ou incorreções de elementos
necessários à deliberação ou assentimento dos cre
dores.

§ 3° O devedor e os credores interessados po
derão, no prazo de 10 (dez) dias, contados da expira
ção do prazo previsto no § 2° anterior, manifestar-se
acerca das impugnações opostas.

§ 4° Aplica-se às impugnações o disposto nos
arts. 19, §§ 1° e 2° e 20, parágrafo único.

Art. 77. O plano de recuperação extrajudicial
aprovado produzirá seus efeitos sobre todos os cre
dores que tenham ou não votado favoravelmente, a
partir da distribuição do pedido de homologação.

§ 1° A qualquer tempo, à vista das impugna
ções, a requerimento de qualquer interessado ou de
ofício, o juiz deverá suspender os efeitos do plano de
recuperação extrajudicial para todos os credores até
a decisão final do pedido de homologação, se enten
der que foi descumprida qualquer das normas previs
tas neste capítulo.

§ 2° Aplica-se o disposto no art. 154, § 4°, às re
alizações de ativo previstas no plano de recuperação
extrajudicial, quando promovidas por intermédio do
Poder Judiciário.

§ 3° A distribuição do pedido de recuperação ex
trajudicial torna prevento o juízo para processar qual
quer pedido de recuperação judicial ou falência relati
va ao mesmo devedor, até a execução completa da
proposta apresentada.

Art. 78. Julgadas improcedentes todas as im
pugnações e satisfeitos os requisitos previstos nesta
lei, o juiz homologará o plano de recuperação extraju
dicial.

Parágrafo único. Julgando procedente alguma
das impugnações, o juiz rejeitará o plano de recupe
ração extrajudicial, devolvendo-se aos credores a
possibilidade de exigir seus créditos nas condições
contratuais originais, deduzidos os valores efetiva
mente pagos e ressalvados os atos validamente prati
cados no âmbito da recuperação extrajudicial.

CAPíTULO V
Da Convolação da Recuperação Judicial em

Falência

Art. 79. O juiz convolará a recuperação judicial
em falência:

I - a qualquer tempo, durante o processamento
da recuperação judicial, por deliberação da Assem
bléia Geral de Credores, na forma do art. 41;
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11 - quando tiver sido rejeitado o plano de recu
peração ou este não tiver sido objeto de deliberação
pelos credores no prazo previsto no art. -,o, § 6°;

111 - na forma do 57 § 4°
Art. 80. Na convolação da recuperação judicial

em falência, os atos de administração, endividamen
to, operação ou alienação praticada durante aquele
período, se presumem válidos, se realizados na for
ma desta lei.

CAPíTULO VI
Da Falência

SEÇÃO I
Da Decretado da Falência do Devedor

Art. 81. Será decretada a falência da pessoa que
exercer atividade empresarial e que:

I - sem relevante razão de direito, não paga, no
vencimento, dívida líquida constante de título executi
vo cuja soma ultrapasse o equivalente a 4D (quarenta)
salários mínimos vigentes no país, considerado o va
lor originário;

11 - executado, não paga, não deposita, não no
meia bens à penhora, de dívida líquida e cena;

111- comprovadamente:

a) procede à liquidação desordenada de seus
ativos ou lança mão de meios ruinosos ou fraudulen
tos para realizar pagamentos;

b) realiza por atos inequívocos ou tenta realizar,
com o fito de retardar pagamentos ou fraudar credo
res, negócio simulado ou alienação de parte ou totali
dade de seu ativo a terceiros, credores ou não;

c) transfere a terceiro o seu estabelecimento
sem o consentimento de todos os credores, salvo se
ficar com bens suficientes para solver o seu passivo;

d) simula a transferência de seu principal esta
belecimento para burlar a legislação ou a fiscalização,
ou prejudicar credores;

e) dá garantia real a algum credor sem ficar com
bens livres e desembaraçados equivalentes às suas
dividas ou tenta essa prática, revelada a intenção por
atos inequívocos;

f) ausenta-se sem deixar representante habili
tado para administrar o negócio e com recursos sufici
entes para pagar os credores, abandona o estabeleci
mento, ou se oculta de seu domicílio ou da sede do
estabelecimento principal de seu negócio.

§ 1° Consideram-se praticados pelo devedor os
atos previstos no caput deste artigo, provenientes de
seus administradores e diretores.

§ ?" Dentro do prazo de contestação, conforme
dispost<:, no art. 83, V, o devedor poderá pleitear sua
recupell tão judicial.

Ar. 82. Para os efeitos deste capitulo, conside
ra-se ob,'igação líquida, legitimando o pedido de fa
lência <lo: devedor, a constante de títulos executivos
judiciais ~ extrajudiciais regularmente protestados.

Pé: r:ígrafo único. Ainda que líquidos, não legiti
mam o p ~dido de falência os créditos que nela não se
possam ·eclamar.

Ar. 83. A falência, nas hipóteses do art. 81, I e 11,
não serú decretada se o requerido provar:

I _. ,i falsidade do título da obrigação;
11 .. a prescrição da obrigação contida no título

respecti'lo;
111- a nulidade da obrigação ou do título respec-

tivo;
IV _. o pagamento da dívida;
V .. a apresentação de pedido de recuperação

judicial):) prazo da contestação e respectivo rol de
credore:;;

VI -. qualquer outro fato que extinga ou suspen
da obri9élção ou não legitime a cobrança do titulo que
é reclam; ido.

Arl. 84. Estão legitimados para requerer a falên
cia do ü: vedor:

I _.) próprio devedor, na forma do disposto nos
arts. 1DI a 110;

II .. o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do de
vedor, I: o inventariante, na hipótese de empresário
individual ou o sócio remanescente;

111- qualquer credor, apresentando prova de tal
qualidadl3.

Parágrafo único. O credor que não tiver domicílio
no Bra~ill deverá prestar caução relativa às custas e
ao paga r'lento da. indenização de que trata o art. 102.

Arl. 85. Na hipótese do art. 81, I, para requerer a
falência (laqueie que não paga no vencimento dívida
líquida constante de título executivo, deverá o credor
instruir (I pedido com instrumento representativo des
ta dívid::1 cujo valor originário deverá ser equivalente,
pelo mt: riOS, a 40 (quarenta) salários mínimos vigen
tes no FE.Ís, representado por um ou mais títulos exe
cutivos, devidamente protestados quando necessá
rio, inclll~.ive da titularidade de terceiros, acompanha
do de c':l,1idão de protesto

pro lidenciada contra o devedor no período de
90 (novd 'lta) dias anteriores à data do pedido.

§ '!' Deferida a inicial, o juiz mandará citar o de
vedor p""a, em 5 (cinco) dias, apresentar defesa.

. ._IU·, '·",..·..,,,·,,'~"'·~·~-~·'"'··,,'·· ,.".," "._ __.,-
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§ 2° Feita a citação, se o devedor alegar matéria
relevante para o não pagamento da dívida, o juiz po
derá conceder prazo para provar a sua defesa, que
não será superior a 10 (dez) dias.

§ 3° Poderá o devedor, no prazo de defesa, de
positar o valor correspondente ao crédito.

§ 4° Feito o depósito, a falência do devedor não
poderá ser decretada e, diante da improcedência de
sua defesa, o juiz declarará exigível o crédito e deter
minará o levantamento da soma em favor do autor da
ação.

§ 5° Se o devedor, ou seu representante legal,
não forem localizados, far-se-á a citação por edital.

§ 6° Findo o prazo, ainda que à revelia do deve
dor, o escrivão o certificará e fará os autos conclusos
ao juiz, que nomeará curador especial, de acordo
com a lei processual civil.

Art. 86. Para a decretação de falência requerida
com base no art. 81 , 11, o credor instruirá o pedido com
certidão expedida pelo cartório onde se processa a
execução.

Parágrafo único. No processamento do pedido
de que trata o caputdeste artigo, aplicar-se-á, no que
couber, o disposto no artigo anterior.

Art. 87. Para a falência ser decretada, com base
nas hipóteses previstas no art. 81, 111, o requerente
especificará na petição os fatos que a caracterizam,
juntando as provas que tiver e indicando as que pre
tenda produzir.

Parágrafo único. No processamento do pedido
de que trata o capuz deste artigo, aplicar-se-á, no que
couber, o disposto no art. 85.

Art. 88. O devedor, a qualquer tempo, pode re
querer ao juiz sua própria falência, nos termos do art.
107 e seguintes.

Art. 89. A sentença que decretar a falência do
devedor, dentre outras determinações:

1 - conterá a síntese do pedido, identificação do
devedor, nomes dos que forem a esse tempo adminis
tradores da empresa;

11 - fixará o termo legal da falência, sem poder
retrotrai-Io por mais de 90 (noventa) dias, contados
do:

a) primeiro protesto por falta de pagamento, ex
cluindo-se, para essa finalidade, os protestos que te
nham sido cancelados pelo falido antes da data da
distribuição do pedido de falência ou de recuperação
judicial;

b) do requerimento de recuperação judicial, na
hipótese de convolação desta em falência,

c) do requerimento da recuperação extrajudici
al, na hipótese da proposta ser rejeitada ou convolada
em pedido de recuperação judicial e, em seguida,
esta ser convolada em falência,

d) do requerimento de autofalência formulado
nos termos desta lei;

e) do despacho ao requerimento inicial da falên-
cia,

111 - ordenará, na hipótese de pedido formulado
por terceiro, que o devedor apresente, no prazo máxi
mo de 5 (cinco) dias, a relação nominal a que se refe
re o inciso 11 do caput do artigo anterior, sob pena de
ser processado por crime de desobediência, na forma
prevista no art. 99;

IV - marcará prazo para os credores declararem
seus créditos, observado o disposto no art. 13 e se
guintes;

V - ordenará a suspensão de todas as ações ou
execuções contra o devedor, remetendo-se os res
pectivos autos ao juízo universal, ressalvadas somen
te as hipóteses previstas no art. 7°, §1° e 3°;

VI- proibirá a prática de qualquer ato de dispo
sição ou oneração de bens do devedor, submeten
do-os preliminarmente à autorização judicial;

VII - determinará as diligências necessárias
para salvaguardar os interesses das partes envolvi
das, podendo ordenar a prisão preventiva do devedor
ou dos representantes da empresa falida, quando re
querida com fundamento em provas que demonstrem
a prática de crime- definido nesta lei;

VIII - ordenará à Junta Comercial ou ao Regis
tro Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva Comarca,
que proceda à anotação da falência no registro da fir
ma individual ou da pessoa jurídica, devendo ainda
informar o nome dos administradores e responsáveis
para as demais juntas comerciais de todo território
nacional;

IX - nomeará o administrador judicial, que de
sempenhará suas funções na forma do art. 143 e se
guintes;

X - determinará a expedição de ofícios aos ór
gãos e repartições públicas e demais entidades para
que informem a existência de bens e direitos do deve
dor;

XI - pronunciar-se-á a respeito da lacração do
estabelecimento, observado o disposto no art. 94;

XII - determinará, quando cabível, a convoca
ção de assembléia geral de credores, na forma do art.
37, e a constituição de Comitê para acompanhar o
procedimento de falência, que será composto na for-
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ma do art. 66, II a IV, sendo seus membros credores
escolhidos entre os maiores de cada classe.

§ 1° O escrivão fará publicar em edital, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
dos autos em cartório, a sentença a que se refere o
caput deste artigo e a relação de credores.

§ 2° Da decisão que fixar ou retificar o termo le
gai da falência, cabe recurso de agravo.

§ 3° O termo legal poderá ser retificado no prazo
de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da
sentença de falência.

SEÇÃO 11
Disposições Gerais

Art. 90. A falência,. ao promover o encerramento
das sociedades insolventes ou inviáveis, visa a pre
servar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ati
vos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da
empresa.

Parágrafo único. O procedimento de falência
deve atender aos princípios da economia e celerida
de processuais, priorizando a venda do fundo de co
mércio, das unidades produtivas, máquinas e instala
ções da empresa, marca e nome comercial.

Art. 91. Compete ao administrador judicial efetu
ar a arrecadação dos bens, e, no prazo de 45 (quaren
ta e cinco) dias, apresentar relatório, no qual exporá
as causas e circunstâncias que conduziram à situa
ção de falência e apontará às responsabilidades civil
e penal dos envolvidos.

§ 1°Havendo motivo justificado, o prazo previsto
no caput deste artigo poderá ser prorrogado, por
igual período, pelo juiz, que fixará novo prazo para
apresentação do relatório.

§ 2° Na forma do art. 89, VIII, caberá ao escrivão
efetuar a comunicação da falência à Junta Comercial
ou ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que provi
denciarão para que nos registros da empresa conste
a expressão "Falida ", a data de sua decretação e o
respectivo encerramento, quando este se der.

Art. 92. Poderão os credores, de forma individual
ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da
massa falida, adjudicar. de imediato, os bens arreca
dados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de
classificação e preferência entre eles.

Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado no
edital da decretação da falência sem que haja pedido
de habilitação de crédito, o juiz a encerrará no prazo
de 10 (dez) dias.

Art. 93. Os bens arrecadados poderão ser:

I - dados em pagamento, observada a classifi
cação dos créditos, ou;

11 - removidos, desde que haja necessidade de
sua melhor guarda e conservação, hipótese em que
permanecerão em depósito sob responsabilidade do
administrador judicial, mediante compromisso.

Art. 94. O estabelecimento comercial deverá ser
lacrado sempre que houver qualquer risco para a exe
cução da etapa de arrecadação, ressalvados os ca
sos em que se mostrar necessária a adoção de medi
das para a preservação da qualidade e integridade de
bens perecíveis ou sujeitos a danos irreversíveis ou
sua imediata venda, como o arrendamento de outro
ponto comercial, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O estabelecimento também
não permanecerá lacrado se ocorrer a hipótese pre
vista no art. 50, V.

Art. 95. Para os efeitos previstos no art. 202, os
administradores do devedor, incluindo-se o adminis
trador judicial na hipótese do art. 70, § 10, equipa
ram-se aos sócios e acionistas controladores da em
presa falida.

Parágrafo único. A autorização do juiz, ou a
aprovação de suas contas, não isentam o administra
dor judicial de responsabilidade civil e penal, quando
ignorarem o prejuízo para a recuperação judicial que
possa resultar de seus atos ou quando infringirem
disposição legal.

Art. 96. Os pedidos de falência estão sujeitos à
distribuição obrigatória, segundo rigorosa ordem de
apresentação.

§ 1° Esses pedidos serão entregues, imediata
mente, pelo distribuidor ao escrivão a quem houve
rem sido distribuídos.

§ 2° A distribuição do pedido previne a jurisdição
para qualquer outro da mesma natureza, relativo ao
mesmo devedor.

§ 3° As ações que devam ser propostas no juízo
da falência estão sujeitas à distribuição por depen
dência.

Art. 97. Os processos de falência e os seus inci
dentes preferem a todos os outros na ordem dos fei
tos, em qualquer instância.

Art. 98. A decretação da falência impõe ao deve
dor os seguintes deveres:

I - assinar nos autos, desde que intimado da
sentença declaratória, termo de comparecimento,
com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil,
endereço completo do domicilio, devendo ainda de
clarar, para constar do dito termo:
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a) as causas determinantes da sua falência,
quando requerida pelos credores;

b) se tem firma inscrita, quando a inscreveu, exi
bindo a prova;

c) tratando-se de sociedade, os nomes e ende
reços de todos os sócios, acionistas controladores, di
retores ou administradores, apresentando o contrato
ou estatuto social e a prova do respectivo registro,
bem como suas alterações;

d) o nome do contador encarregado da escritu
ração dos livros obrigatórios;

e) os mandatos que porventura tenha outorga
do, indicando o seu objeto, o nome e endereço do
mandatário;

f) seus bens imóveis e os móveis que não se en
contram no estabelecimento;

g) se faz parte de outras sociedades, exibindo
respectivo contrato;

h) informar suas contas bancárias, aplicações,
títulos em cobrança e processos em andamento em
que for autor ou réu;

i) o compromisso de guarda e conservação dos
bens sob depósito;

II - depositar em cartório, no ato de assinatura
do termo de comparecimento, os seus livros obrigató
rios, a fim de serem entregues ao administrador judi
cial, depois de encerrados por termos lavrados pelo
escrivão e assinados pelo juiz;

111- não se ausentar do lugar onde se processa
a falência sem motivo justo e comunicação expressa
ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as pe
nas cominadas na lei;

IV - comparecer a todos os atos da falência, po
dendo ser representado por procurador, quando ocor
rerem motivos justificados;

V - entregar, sem demora, todos os bens, livros,
papéis e documentos ao administrador judicial, indi
cando-lhe, para serem arrecadados, os bens que por
ventura tenha em poder de terceiros;

VI - prestar verbalmente ou por escrito, as infor
mações reclamadas pelo juiz, administrador judicial,
credor ou representante do Ministério Público, sobre
circunstâncias e fatos que interessem à falência;

VII - auxiliar o administrador judicial com zelo e
presteza;

VIII- examinar as declarações de crédito apre
sentadas;

IX - assistir ao levantamento, à verificação do
balanço e exame dos livros;

X - examinar e dar parecer, sempre que for de
terminado pelo juiz;

XI - apresentar, dentro do prazo determinado
nesta lei, a relação de seus credores.

Art. 99. Faltando ao cumprimento de quaisquer
dos deveres que a presente lei lhe impõe, após inti
mado pelo juiz a fazê-lo, responderá o devedor por
crime de desobediência.

Art. 100. Da sentença que declarar a falência,
cabe agravo.

Art. 101. A sentença que não decretar a falência
não terá autoridade de coisa julgada e dela cabe ape
lação. Art. 102. Quem por dolo requerer a falência de
outrem, será condenado, na sentença que denegar a
falência, a indenizar ao devedor, apurando-se as per
das e danos em liquidação de sentença.

§ 1°Sendo a falência requerida por mais de uma
pessoa, os requerentes serão solidariamente respon
sáveis.

§ 2° Por ação própria, pode o prejudicado recla
mar indenização, no caso de culpa ou abuso do re
querente da falência denegada.

Art. 103. Desde que tenham sido regularmente
praticados após autorização própria, os atos de admi
nistração realizados pelo devedor durante o processo
de recuperação judicial, mesmo aqueles que causa
ram endividamento à massa, não estarão sujeitos aos
efeitos da falência superveniente e serão reputados
como extraconcursais.

Parágrafo único. Serão considerados ineficazes
na falência os atos praticados com infringência ao art.
59, § 1°.

Art. 104. Considerar-se-ão habilitados os crédi
tos remanescentes da recuperação judicial, quando
definitivamente incluídos no quadro geral de credo
res, tendo prosseguimento às habilitações que este
jam em curso.

Art. 105. A sentença que decreta a falência da
sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis,
diretores e administradores solidários por lei, também
acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos
mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à so
ciedade falida e, por isso, deverão ser citados para
apresentar defesa, se assim o desejarem.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se
ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou
que tenha sido excluído da sociedade, há menos de
02 (dois) anos, quanto as dividas existentes na data
do arquivamento da alteração do contrato, no caso de
não terem sido solvidas até a data da decretação da
falência.
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§ 2° Os sócios com responsabilidade ilimitada,
os diretores e administradores solidários por força de
lei, que serão previamente citados, poderão exercer o
direito de defesa que esta lei assegura à sociedade
devedora

Art. 106. A responsabilidade solidária dos con
troladores e administradores da sociedade por ações
e a dos administradores da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, estabelecidas nas respec
tivas leis, bem como a dos sócios comanditários e do
sócio oculto, previstas em lei, serão apuradas no pró
prio juízo da falência, independentemente da realiza
ção do ativo e da prova da sua insuficiência para co
brir o passivo.

§ 1°A petição inicial, instruída com os documen
tos pertinentes, mencionará os fatos e indicará as
provas, inclusive rol de testemunhas, que serão ouvi
das na instrução.

§ 2° O réu será citado para comparecer à au
diência de instrução e julgamento e apresentar defe
sa, com produção de prova, se necessário, no prazo
de 15 (quinze) dias.

§ 3° O autor será intimado da designação da au
diência, para comparecer pessoalmente ou por inter
médio de seu procurador.

§ 4° Encerrada a instrução, será aberta vista ao
representante do Ministério Público e o juiz proferirá
decisão.

§ 5° O prazo decadencial para interpor a ação
de responsabilização prevista no caput deste artigo
será de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado
da sentença que decretar a falência.

§ 6° Para os fins do disposto no caput deste arti
go, na sentença que decretar a falência, o juiz poderá,
de oficio, ou mediante requerimento das partes inte
ressadas, ordenar a indisponibilidade dos bens parti
culares dos réus, compatível com o dano provocado,
até o julgamento da ação de responsabilização.

§ 7° Nenhuma falência perdurará por prazo su
perior a 4 (quatro) anos, cabendo ao juiz tomar todas
as providências, inclusive, se for o caso, a remessa ao
representante do Ministério Público das peças neces
sárias à propositura de ações civis e criminais contra
os responsáveis.

SEÇÃO 111
Da Falência Requerida pelo Próprio Devedor

Art. 107. O devedor insolvente que julgue não
atender aos requisitos para pleitear sua recuperação
judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expon
do as razões relevantes do seu pedido, que compro-

vem a ir;" possibilidade de prosseguimento da ativida
de empl' ~sarial, acompanhado dos seguintes docu
mentos:

I .. demonstrações contábeis elaboradas de
confom i Jade com as normas brasileiras de contabili
dade, rE:f3rentes aos 3 (três) últimos exercícios socia
is, se e>i ,tentes, e as levantadas especialmente para
instruir ,) pedido, confeccionadas com estrita obser
vância di l legislação societária aplicável e compostas
obrigatür iamente de:

a) balanço patrimonial;
b) demonstração de resultados acumulados;
c) demonstração do resultado desde o último

exercíci:; social;
11 .... relação nominal dos credores, indicando en

dereço ti 3 cada um, importância, classificação e natu
reza dos respectivos créditos;

111 .. relação dos bens e direitos que compõem o
ativo, curn a respectiva estimativa de valor;

IV .. registro de firma individual ou de empresá
rio, contrato social ou estatuto em vigor, ou não ha
vendo, é:l indicação de todos os sócios, seus endere
ços e a "3lação de seus bens pessoais;

V- certidões de executivo fiscal dos últimos 5
(cinco) ill0S;

VI _. os livros obrigatórios e documentos contá
beis que lhe forem exigidos por lei;

Vii - relação dos administradores da empresa
nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos ende
reços, SI. as funções e participação acionária.

§ ·1 " Não sendo apresentada pelo devedor a re
lação pro: vista no inciso 11 deste artigo, o juiz, no prazo
de 24 (v illte e quatro) horas, sem prejuízo do disposto
no art. SH, VI, poderá nomear perito para elaborá-Ia,
na forma exigida nesta lei, dentro do prazo máximo de
30 (trinh) dias, contados da assinatura de seu termo
de comp 'omisso.

§ ;:O" Ao credor incluído na relação apresentada
pelo dell'l3dor ou elaborada nos termos do § 1° deste
artigo OI.J, ainda, que tenha tido acolhida pelo juiz sua
habilita,;:üo ou impugnação de crédito, desde o mo
mento c 0\ decretação da falência, ficam garantidos os
seguintu, direitos:

I .- intervir, como assistente, em quaisquer
ações OL incidentes em que a massa falida seja parte
ou interlHsada;

11 -- fiscalizar a administração da massa falida,
requerel" e promover no processo de falência o que for
a bem <I: s interesses dos credores e da execução da
present·.l lei, quando as despesas que fizerem serão
indeniz.;ldas pela massa, se esta auferir vantagem;
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111- examinar, em qualquer tempo, os livros e pa
péis do devedor e da administração da massa falida,
independentemente de autorização do juiz;

IV - votar na assembléia geral ou de classe de
credores, nos termos previstos nesta lei.

Art. 108. O requerimento feito pelo próprio deve
dor de sua falência será distribuído preferencialmen
te, sendo concedida vista ao representante do Minis
tério Público por 5 (cinco) dias.

§ 1° Não estando o requerimento regularmente
instruído, o juiz poderá determinar que seja emenda
do, no prazo de 15 (quinze) dias, sobrestando-se nes
te período qualquer pedido de falência, enquanto não
decidida a falência requerida pelo próprio devedor.

§ 2° A sentença que decretar a falência do deve
dor observará a forma do art. 89.

Art. 109. Independente da adoção de outras me
didas de urgência. caberá ao representante do Minis
tério Público ou a qualquer credor interessado promo
ver as ações visando à responsabilização civil e pe
nai, no intuito de preservar o patrimônio do devedor.

Art. 110. Dentre outros deveres que esta lei lhe
impõe, fica ainda o devedor, que requereu sua própria
falência, obrigado a:

I - fornecer dados e informes necessários à
apuração do ativo e liquidação do passivo;

11 - subsidiar o administrador judicial nos inci
dentes, sempre agindo no interesse da massa falida.

SEÇÃO IV
Da Arrecadação e Custódia dos Bens

Art. 111. Ato contínuo à assinatura do termo de
compromisso, o administrador judicial, o oficial de jus
tiça e o perito avaliador efetuarão a avaliação e a arre
cadação dos bens de forma individualizada ou agru
pada' de acordo com a característica de cada bem,
no local em que se encontrem, procedendo à apreen
são dos documentos do devedor, lavrando-se auto
circunstanciado, com o acompanhamento do repre
sentante do Ministério Público.

§ 1°Os bens arrecadados e devidamente avalia
dos ficarão sob a guarda do administrador judicial ou
de pessoa por este escolhida, sob a responsabilidade
dele, podendo o devedor ser incumbido da guarda de
bens, sempre com a assinatura de termo de compro
misso pela respectiva guarda.

§ 2° Sempre que necessário, o juiz designará
depositário o próprio devedor que acompanhará a
avaliação e a arrecadação, antes do administrador ju
dicial assumir suas funções.

§ 3° Decretada a falência, não sendo possível
proceder à avaliação e à arrecadação ou concluí-Ias
no dia em que teve início, será lacrada a sede do esta
belecimento e de suas eventuais filiais, sem prejuízo
do disposto no art. 94.

§ 4° Os bens que não se encontrarem no foro da
falência serão avaliados e arrecadados mediante car
ta precatória itinerante, isenta de custas e com prefe
rência no cumprimento sob pena de responsabilidade
funcional.

§ 5° O produto dos bens penhorados ou por ou
tra forma apreendidos entrará para a massa, cum
prindo ao juiz deprecar, a requerimento do adminis
trador judicial, às autoridades competentes, determi
nando sua entrega.

§ 6° O devedor e as pessoas mencionadas no
caput do art. 106 serão obrigados a indicar ao admi
nistrador judicial os bens sujeitos à avaliação e à arre
cadação, sob pena de incorrerem no crime de deso
bediência.

Art. 112. O auto de arrecadação, composto pelo
inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos
bens, será assinado pelo oficial de justiça, pelo perito
avaliador e pelo administrador judicial e, se estiverem
presentes, pelo devedor ou representantes da socie
dade falida.

§ 1° Serão referidos no inventário:
I - os livros obrigatórios e os auxiliares ou facul

tativos do devedor, designando-se o estado em que
se acham, número e denominação de cada um, pági
nas escrituradas, data do inicio da escrituração e do
último lançamento, e se os livros obrigatórios estão
revestidos das formalidades legais;

11- dinheiro, papéis, títulos de crédito, documen
tos e relação da qual conste outros bens do devedor;

111- os bens do devedor em poder de terceiro, a
título de guarda, depósito, penhor ou retenção;

IV - os bens indicados como propriedade de ter
ceiros ou reclamados por estes, mencionando-se
essa circunstância.

§ 2° Os bens referidos no parágrafo anterior se
rão individualizados, quando possível.

§ 3° Em relação aos bens imóveis, o administra
dor judicial, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua
arrecadação, exibirá as certidões do registro de imó
veis, extraídas posteriormente à decretação da falên
cia, com todas as indicações que nele constarem.

Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, suje
itos à considerável desvalorização ou que sejam de
conservação arriscada ou dispendiosa, deverão ser
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vendidos antecipadamente, feitas a arrecadação e
avaliação, mediante autorização judicial.

Parágrafo único. O devedor e o Comitê serão in
timados, na liquidação dos bens, para se manifestar
sobre a proposta do administrador judicial, e o juiz de
cidirá em 72 (setenta e duas) horas.

Art. 114. O administrador judicial poderá, após
laudo contendo o valor de mercado, dar em locação
ou celebrar outro contrato referente aos bens do de
vedor, com o objetivo de produzir renda para a massa
falida.

Parágrafo único. A locação ou a contratação não
atribui direiio de preferência na compra, nem podem
importar em disposição total ou parcial dos bens, e
será celebrada por tempo indeterminado, não prejudi
cando a alienação independentemente de sua forma.

SECÃO V
Dos Efeitos da Decretacão da Falência

Art. 115. A decretação da falência sujeita todos
os credores, que somente poderão exercer os seus
direitos sobre os bens do devedor e do sócio ilimitada
mente responsável na forma que esta lei prescrever.

Art. 116. A decretação da falência, além de ou
tros efeitos previstos no art. 70

:

I - suspende o exercício do direito de retenção
sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deve
rão ser entregues ao administrador judicial;

11 - cancela o exercício do direito de retirada ou
de recebimento do valor de suas quotas ou ações, por
parte dos sócios da sociedade falida.

Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem
pela falência e podem ser cumpridos pelo administra
dor judicial, se o cumprimento reduzir ou evitar o au
mento do passivo da massa falida, ou for necessário à
manutenção e preservaçao de seus ativos.

§ 10 O contratante pode interpelar o administra
dor judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, conta
dos da assinatura do termo de sua nomeação, para
que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou
não o contrato.

§ 2° A declaração negativa ou o silêncio do ad
ministrador judicial, confere ao contraente o direito à
indenização, cujo valor, apurado em processo ordiná
rio, constituirá crédito quirografário.

Art. 118. Nas relações contratuais abaixo menci
onadas prevalecerão as seguintes regras:

I - o vendedor não pode obstar a entrega das
coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o
comprador, antes do requerimento da falência, as ti
ver revendido, sem fraude, à vista das faturas e co-

nhecimentos de transporte, entregues ou remetidos
pelo vendedor;

11 - se o devedor vendeu coisas compostas e o
administrador judicial resolver não continuar a execu
ção do contrato, poderá o comprador pôr à disposição
da massa falida as coisas já recebidas, pedindo per
das e danos;

111 - não tendo o devedor entregue coisa móvel
que vendera a prestações, e resolvendo o administra
dor judicial não executar o contrato, a massa falida
restituirá ao comprador as prestações recebidas pelo
devedor;

IV - a restituição de coisa móvel comprada pelo
devedor, com reserva de domínio do vendedor,
dar-se-á, se o administrador judicial resolver não con
tinuar a execução do contrato, de acordo com o dis
posto na lei processual civil;

V - tratando-se de coisas vendidas a termo, que
tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se exe
cutando o contrato pela efetiva entrega daquelas e
pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a
cotação do dia do contrato e a da época da liquidação
em bolsa ou mercado;

VI - na promessa de compra e venda de imóve
is, aplicar-se-á a legislação respectiva, independente
mente de qualquer manifestação dos promitentes
compradores;

VII - a falência do locador não resolve o contrato
de locação e, na falência do locatário, o administrador
judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato,
indenizando o locador, mediante arbitramento pelo
juiz, se houver recusa deste em aceitá-Ia;

VIII - caso haja acordo para compensação e li
quidação de obrigações no âmbito do sistema finan
ceiro nacional, nos termos da legislação vigente, a
parte não falida poderá considerar o contrato vencido
antecipadamente, devendo, para tanto, notificar o ad
ministrador judicial; hipótese em que o contrato será
liquidado na forma estabelecida nos regulamentos,
admitindo-se a compensação de eventual crédito que
venha a ser apurado em favor do falido com créditos
detidos pelo contratante;

IX - os patrimônios separados, constituídos
pelo devedor para cumprimento de destinação espe
cífica, prosseguirão sua atividade nos termos defini
dos pela legislação respectiva, permanecendo seus
bens, direitos e obrigações incomunicáveis até o ad
vento do respectivo termo ou até o cumprimento de
sua finalidade, ocasião em que o administrador judici
al arrecadará o saldo a que fizer jus o devedor ou ha-
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bilitará o crédito que contra ele remanescer nos referi
dos patrimônios separados.

Art. 119. O administrador judicial, mediante au
torização do juiz, poderá pleitear o cumprimento de
contrato unilateral, se o cumprimento reduzir ou evitar
o aumento do passivo da massa falida, ou for neces
sário à manutenção e preservação de seus ativos, re
alizando o pagamento da prestação pela qual está
obrigada, e comunicará sua intenção ao outro contra
tante, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da
assinatura do termo de sua nomeação.

Art. 120. É ineficaz em relação aos promitentes
compradores, ainda que haja anuência expressa des
tes, a constituição de direito real de garantia sobre
empreendimento imobiliário, quando:

1-o promitente comprador tenha quitado o com
promisso de compra e venda, mesmo que o empreen
dedor imobiliário não tenha efetuado o pagamento de
sua dívida junto ao credor,

11 - as quantias liberadas pelo credor ao devedor
não tiverem sido aplicadas diretamente na constru
ção do empreendimento e não corresponderem ao
cronograma fisico-financeiro.

Art. 121. O mandato conferido pelo devedor, an
tes da falência, acerca de negócios que interessam à
massa falida, cessará seus efeitos com a decretação
da falência, cabendo ao mandatário prestar contas de
sua gestão até então.

Parágrafo único. Para o devedor cessa o manda
to ou comissão que houver recebido antes da falên
cia, salvo os que versem sobre matéria estranha a co
mércio.

Art. 122. As contas correntes com o devedor
consideram-se encerradas no momento de decreta
ção da falência, verificando-se o respectivo saldo
após as compensações expressamente previstas
nesta lei.

Parágrafo único. Imediatamente após a decreta
ção da falência, o juiz deverá comunicar o Banco Cen
trai do Brasil, para fins de cumprimento do disposto
no caput.

Art. 123. Se o devedor fizer parte de alguma so
ciedade como sócio solidário, cotista ou acionista,
para a massa falida entrarão somente os haveres que
na sociedade ete possuir e forem apurados na forma
estabelecida no contrato.

§ 1° Se o contrato ou o estatuto social nada disci
plinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente,
salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a socieda
de tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do de-

vedor, somente após o pagamento de todo o passivo
da sociedade, entrarão para a massa falida.

§ 2° Nos casos de condomínio de que participe
o devedor, deduzirse-á do quinhão a este pertencente
o que for devido aos outros condôminos em virtude do
estado de falência.

Art. 124. Contra a massa falida não correm ju
ros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado
não bastar para o pagamento do principal.

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição
os juros das debêntures e dos créditos com garantia
real, mas por eles responde, exclusivamente, o pro
duto dos bens que constituem a garantia.

Art. 125. Na falência do espólio, fica suspenso o
processo de inventário, cabendo ao administrador ju
dicial a realização de atos pendentes em relação aos
direitos e obrigações da massa falida.

Art. 126. Durante o processo de falência fica
suspenso o curso da prescrição relativa a obrigações
de responsabilidade do devedor.

Art. 127. Os sócios, diretores, gerentes e admi
nistradores que, na forma da lei ou de contrato, sejam
considerados ilimitadamente responsáveis, e aos
quais a falência tenha sido estendida, não poderão
exigir qualquer prestação devida, seja a que título for,
pela sociedade falida, enquanto não satisfeitos os de
mais credores.

Art. 128. Nas relações patrimoniais não regula
das expressamente nesta lei, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais do direito, atendendo à unidade, à universali
dade do concurso e à igualdade de tratamento dos
credores, observado o disposto no art. 117.

Art. 129. O credor de coobrigados solidários, cu
jas falências sejam decretadas, tem o direito de con
correr, em cada uma delas, pela totalidade do seu
crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comu
nicará ao juízo.

Parágrafo único. O disposto no capuz deste arti
go não se aplica ao devedor cujas obrigações tenham
sido extintas por sentença, na forma do art. 172.

Art. 130. As massas dos coobrigados falidos
não têm ação regressiva umas contra as outras.

§ 1° Se, porém, o credor ficar integralmente
pago por uma ou por diversas massas coobrigadas,
as que tiverem pago terão direito regressivo contra as
demais, em proporção à parte que pagaram e àquela
que cada uma tinha a seu cargo.

§ 2° Se os dividendos que couberem ao credor
em todas as massas coobrigadas excederem na im-
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portância total do crédito, o valor entrará para as mas
sas proporcionalmente.

§ 3° Se os coobrigados eram garantes uns dos
outros, aquele excesso pertencerá, conforme a or
dem das obrigações, às massas dos coobrigados que
tiverem o direito de ser garantidas.

Art. 131. Os coobrigados solventes e os garan
tes do devedor ou dos sócios ilimitadamente respon
sáveis e administradores a que se estende a falência
podem apresentar a declaração do crédito correspon
dente às quantias pagas ou devidas, se o credor não
fizer a sua no prazo fixado em sentença.

SECÃO VI
Dos Efeitos auanto aos Atos

Prejudiciais aos Credores

Art. 132. Não produzem efeitos relativamente à
massa falida, tenha ou não o contratante conheci
mento do estado econômico do devedor, seja ou não
intenção deste fraudar credores:

I - o pagamento de dívidas não vencidas reali
zado pelo devedor dentro do termo legal, por qual
quer meio extintivo do direito de crédito, ainda que
pelo desconto do próprio título;

11 - o pagamento de dividas vencidas e exigíveis
realizado dentro do termo legal, por qualquer forma
que não seja a prevista pelo contrato;

111- a constituição de direito real de garantia, in
clusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se
de divida contraída anteriormente; se os bens dados
em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a
massa falida receberá a parte que devia caber ao cre
dor da hipoteca revogada;

IV - a prática de atos a título gratuito, desde 2
(dois) anos antes da decretação da falência;

V - a renúncia à herança ou a legado, até 2
(dois) anos antes da decretação da falência;

VI- a venda ou transferência de estabelecimen
to comercial feita sem o consentimento expresso ou o
pagamento da maioria simples dos credores, a esse
tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens
suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no pra
zo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credo
res, após serem devidamente notificados;

VII - os registros de direitos reais e de transfe
rência de propriedade entre vivos, por título oneroso
ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realiza
dos após a decretação da falência, conforme previsto
no art. 89, 11, "a ", salvo se tiver havido prenotação an
terior.

§ r' Todos os atos referidos nos incisos 1a 111 e
VI destl:! artigo que tenham sido autorizados pelo juiz
e previs.l< lS no plano de recuperação judicial aprovado
ou na p:oposta de recuperação extrajudicial homolo
gada se r lO insuscetíveis de revogação, exceto aque
les julg<:ldos lesivos ou praticados de má-fé.

§ ~:( A notificação de que trata o inciso VI, do ca
putdes!n artigo será fe~a judicialmente ou pelo oficial
do regi~:t "O de títulos e documentos.

Arl. 133. São também revogáveis, relativamente
à mass" falida, os atos praticados com a intenção de
prejudico r credores, provando-se o conluio fraudulen
to entre () devedor e o terceiro que com ele contratar,
e o efeti,o prejuízo sofrido pela massa falida.

Ar. 134. As ações disciplinadas neste Capítulo
deverãc ;er propostas dentro de 3 (três) anos, conta
dos da :;, mtença que decretar a falência.

§ '1" As ações deverão ser promovidas pelo ad
ministracor judicial, ficando facultada a intervenção
de credo -es, na qualidade de assistentes simples.

§ :~) Se o administrador judicial não propuser
ação, no prazo de 6 (seis) meses após a decretação
da falêlllia, qualquer credor ou o representante do
Ministé.fll) Público poderá fazê-lo, ficando facultada a
interven ; ão do administrador judicial, na qualidade de
assistenl e litisconsorcial.

ArL 135. A ação revocatória pode ser promovi-
da:

I _. I :ontra todos os que figuraram no ato, ou que
por efeil (, dele foram pagos, garantidos ou beneficia
dos;

11 ... contra os terceiros adquirentes:
a): e tiveram conhecimento, ao se criar o direito,

da inten; ão do devedor de prejudicar os credores;
b): e o direito se originou de ato mencionado no

art. 132.
111-· contra os herdeiros ou legatários das pes

soas im:icadas nos incisos anteriores.
Art. 136. A ação revocatória correrá perante o ju

ízo da fa,ência e terá procedimento ordinário.
Art. 137. A apelação será recebida, no caso do

art. 13~. somente no efeito devolutivo e, no caso do
art. 133, nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Arl. 138. A sentença que julgar procedente o pe
dido dei E,rminará a restituição dos bens à massa fali
da em e:pécie, com todos os acessórios ou o valor de
mercado acrescidos das perdas e danos.

§ I' A massa falida restituirá o que tiver sido
prestado> pelo contratante, salvo na hipótese de im
possibill: ade, caso em que esse será admitido como
credor clllirografário.
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§ 2° Na hipótese de cessão de créditos à com
panhia asseguradora de créditos financeiros, o ato de
cessão somente poderá ser objeto de revogação
após o pagamento integral, por parte da massa falida,
dos portadores dos valores mobiliários recebidos em
cessão.

§ 3° É garantido ao terceiro de boa-fé, a qual
quer tempo, propor ação por perdas e danos contra o
devedor.

Art. 139. O juiz, na forma da lei processual civil,
poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da
tutela pretendida.

Art. 140. O juiz poderá, a requerimento do autor
da ação revocatária, ordenar, como medida cautelar,
na forma da lei processual civil, o seqüestro dos bens
retirados do patrimônio do devedor que estejam em
poder de terceiros.

Art. 141. A ineficácia do ato pode ser oposta
pelo administrador judicial como defesa em ação ou
execução proposta contra a massa, sem prejuízo da
propositura de ação revocatória autônoma.

Art. 142. O ato pode ser revogado ou declarado
ineficaz, embora para celebração dele houvesse pre
cedido sentença executória, ou fosse conseqüência
de medida judicial assecuratória para a garantia da
dívida ou de seu pagamento, observado o disposto no
art. 132, § 1°.

Parágrafo único. Revogado o ato, ficará rescindi
da a sentença que o motivou.

SEÇÃO VII
Do Comitê e do Administrador

Judicial na Falência

Art. 143. Ao administrador judicial compete, sob
a fiscalização do juiz e, quando houver, do Comitê,
administrar os bens compreendidos na falência e
exercer as funções que lhe são atribuidas por esta lei.

§ 1° Além de outros deveres que a presente lei
lhe impõe. compete, ainda, ao administrador judicial:

I - fornecer, com presteza, todas as informa
ções pedidas pelos credores interessados sobre a fa
lência e a administração da massa falida, e dar extra
tos dos livros do devedor, que merecerão fé de oficio,
a fim de servirem de fundamento nas verificações e
impugnações de créditos;

II - exigir dos credores, e dos procuradores ou
administradores que serviram aos interesses do de
vedor, quaisquer informações verbais ou por escrito;

111- comunicar ao juiz, para os fins do art. 20, por
petição levada a despacho, qual o montante total dos
créditos declarados, bem como confrontar o valor

destes créditos com o total do passivo informado na
petição do devedor;

IV - indicar, ao juiz, perito avaliador e contador,
que poderão ser pessoa física ou jurídica, para:

a) avaliar os bens constantes do acervo da mas
sa falida;

b) proceder ao exame da escrituração do deve-
dor;

c) fornecer laudos nas ações de restituição, nas
habilitações de crédito, nos embargos de terceiro, e
em qualquer ação ou execução em que a massa fali
da tenha interesse;

V - relacionar as ações relativas à massa falida
em andamento e adotar as providências que se fize
rem necessárias para o ajuizamento no interesse
dela;

VI - requerer ao juiz convocação da assembléia
geral de credores nos casos previstos nesta lei ou
quando entender necessária sua ouvida para a toma
da de decisões.

§ 2° As remunerações do perito contador e do
avaliador serão fixadas pelo juiz, que considerará a
complexidade dos trabalhos a serem executados e o
porte da massa falida.

§ 3° Na hipótese do inciso II do § 1° deste artigo,
será facultado ao administrador judicial, em caso de
recusa de quaisquer daqueles em atendê-lo, encami
nhar requerimento ao juiz que, no prazo de 48 (qua
renta e oito) horas, determinará que estas pessoas
venham em Juízo, sob pena de desobediência, e na
sua presença as interrogará, tomando seus depoi
mentos por escrito.

Art. 144. A remuneração do administrador judici
al na falência será fixada segundo os mesmos critéri
os definidos no art. 71, podendo reduzir-se aquele li
mite a 2% (dois por cento), no caso de microempresa
ou empresa de pequeno porte.

§ 1° Concomitantemente ao recebimento das
receitas, será paga a remuneração devida ao admi
nistrador judicial, desde que já aprovadas as presta
ções de contas tempestivamente apresentadas.

§ 2° Não terá direito à remuneração o adminis
trador judicial que renunciar sem relevante razão; for
substituído; não cumprir as obrigações fixadas nesta
lei; tiver as suas prestações de contas desaprovadas
ou for destituído de suas funções.

Art. 145. O administrador judicial na falência de
verá ser pessoa física ou jurídica de confiança do juí
zo e prestará contas de suas funções, sempre que
houver recebimentos, sob pena de destituição.
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Parágrafo único. Não será nomeada para o car
go de administrador judicial, a pessoa que tenha:

1- sido impedida por lei especial;
11 - sido condenada por crime falimentar, de pre

varicação, de peita ou suborno, de concussão, de pe
culato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade;

111 - sido condenada por prática de crime que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;

IV - incorrido nas hipóteses previstas no art. 68.
Art. 146. A recusa ao encargo de administrador

judicial deverá ser feita por petição fundamentada, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir
da notificação da nomeação.

Parágrafo único. Não comunicada a recusa no
prazo previsto no caput deste artigo, considerar-se-á
como aceita a nomeação por parte do indicado.

Art. 147. Otermo de compromisso deverá ser la
vrado e assinado pelo administrador judicial no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir de sua
notificação.

Art. 148. O administrador judicial exerce pesso
almente as suas funções e não pode delegá-Ias, ex
ceto para atos determinados, com prévia autorização
do juiz.

Parágrafo único. Se o administrador judicial no
meado for pessoa jurídica, declarar-se-á no termo de
que trata o art. 147, o nome de seu representante,
que não poderá ser substituído sem licença do juiz.

Art. 149. O administrador judicial deverá apre
sentar ao juiz e, se houver, ao credores membros do
Comitê, relatório apontando a situação da empresa,
no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
assinatura do termo de compromisso, que conterá:

I - as causas e circunstâncias da falência;
11- o exame sobre os atos do devedor e dos ad

ministradores da sociedade falida, no exercício de
seus cargos e funções, na hipótese de ocorrer falên
cia que suceda a recuperação judicial da empresa.

Art. 150. O administrador judicial não poderá
transigir sobre créditos e negócios da massa falida e
conceder abatimento, sem autorização judicial, ainda
que sejam considerados de difícil recebimento, ouvin
do sempre o Comitê e o devedor.

Art. 151. O administrador judicial responde pe
los prejuízos que causar à massa falida por culpa,
dolo ou má-fé em sua administração ou por infringir
qualquer disposição desta lei.

Parágrafo único. A autorização do juiz, ou o jul
gamento das suas contas, não isentam o administra-

dor judicial de responsabilidade civil e penal, quando
ignorar o prejuízo para a massa falida que possa re
sultar de seu ato ou quando infringir disposição legal.

Art. 152. A assembléia geral de credores será
convocada pelo juiz, por iniciativa própria ou a pedido
de credores, e, além de eleger os membros do Comitê
para atuar durante a falência, terá por competência:

I - acompanhar e fiscalizar o processo de falên-
cia;

11 - fiscalizar a gestão da massa falida pelo ad
ministrador judicial;

111 - requerer ao administrador judicial o exame
de livros e documentos, informações e esclarecimen
tos;

IV - propor formas alternativas de realização do
ativo.

Parágrafo único. Não se instalando a assem
bléia geral, por não convocação, por ausência de
quorum ou, por qualquer razão, não sendo possível a
eleição por esta dos membros do Comitê, caberá ao
administrador judicial ou ao juiz, conforme o caso,
exercer as atribuições que caberiam a esses órgãos
de representação dos credores.

SEÇÃO VIII
Da Realização do Ativo

Art. 153. Logo após a arrecadação dos bens,
com a juntada do respectivo auto ao processo de fa
lência, será iniciada a realização do ativo.

Art. 154. A venda dos bens, incluído o ativo in
tangível, será realizada de acordo com a seguinte or
dem de preferência:

I - alienação da empresa, com a venda de seu
estabelecimento em bloco;

11- alienação da empresa, com a venda de suas
filiais ou unidades produtivas isoladamente;

111- alienação em bloco dos bens que integram
cada um dos estabelecimentos do devedor;

IV - alienação parcelada ou individual dos bens.
§ 1° Se convier à realização do ativo, ou em ra

zão de oportunidade, pode ser adotada mais de uma
forma de alienação.

§ 2° A realização do ativo terá início indepen
dentemente da formação do quadro geral de credo
res.

§ 3° A alienação da empresa terá por objeto o
conjunto de determinados bens e contratos de traba
lho necessários à operação rentável da unidade de
produção, que poderá compreender ainda determina
das obrigações.
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§ 4° Na alienação conjunta ou separada de ati
vos, inclusive a alienação da empresa ou de suas filia
is, promovida sob qualquer das modalidades de que
trata este artigo:

1- todos credores, observada a ordem de prefe
rência definida nos arts. 9° a 11, sub-rogam-se no
produto da realização do ativo;

11- quando realizada em hasta pública, estará li
vre de qualquer ônus e não acarretará a sucessão do
adquirente nas obrigações do devedor.

§ 5° O Comitê, se houver, deverá manifestar-se
sobre a forma de realização do ativo proposta pelo
administrador judicial e deverá convocar a assem
bléia geral de credores para deliberar a esse respeito,
considerando-se aprovada a proposta que obtiver o
voto dos credores que representarem a maioria dos
créditos, nos termos do art. 41.

§ 6° Não sendo aprovada pela assembléia geral
proposta para a realização do ativo, caberá ao juiz de
cidir a forma que será adotada, fundamentadamente,
a partir da proposta apresentada pelo administrador
judicial ou, se for o caso, pelo Comitê.

§ 7° Enquanto não aprovado o quadro geral de
credores e iniciado seu pagamento, o produto da rea
lização do ativo será aplicado, por intermédio de insti
tuição financeira, a ser designada pelo juiz, em fundo
de investimento cuja composição majoritária seja re
presentada por títulos da dívida pública federal.

§ 8° Nas transmissões de bens alienados na for
ma deste artigo que dependam de registro público, a
este servirá como título suficiente o mandado judicial
respectivo.

Art. 155. O juiz, ouvido o administrador judicial e
o Comitê, se houver, poderá optar pelas seguintes
modalidades de venda do ativo em hasta pública:

I - leilão, por lances orais;
11 - propostas fechadas;
111 - pregão.
§ 1° A realização da alienação em quaisquer

das modalidades de que trata este artigo será antece
dida por publicação de anúncio em jornal de ampla
circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em
se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias, na
alienação dos demais ativos, facultada a divulgação
por outros meios que contribuam para o amplo conhe
cimento da venda.

§ 2° A alienação do bem em leilão público
dar-se-á pelo maior lance oferecido, ainda que seja
inferior ao valor de avaliação, mas o bem somente
será entregue ao arrematante decorrido o prazo de 48

(quarenta e oito) horas, após constatado o efetivo pa
gamento do preço final do bem.

§ 3° A alienação por propostas fechadas ocorre
rá mediante a entrega, em cartório e sob recibo, de
envelopes lacrados, a serem abertos pelo juiz, no dia,
hora e local designados no edital, lavrando o escrivão
o auto respectivo, assinado pelos presentes, e juntan
do as propostas aos autos da falência.

§ 4° A venda por pregão constitui modalidade hí
brida das anteriores, comportando duas fases:

I - recebimento de propostas, na forma do pará
grafo anterior;

11 - leilão por lances orais, de que participarão
somente aqueles que apresentarem propostas não
inferiores a 90% (noventa por cento) da maior propos
ta ofertada, na forma do § 2° deste artigo.

§ 5° A venda por pregão respeitará as seguintes
regras:

I - recebidas e abertas as propostas na forma
do parágrafo anterior, o juiz ordenará a notificação
dos ofertantes, cujas propostas atendam ao requisito
de seu inciso 11, para comparecer ao leilão;

11 - o valor de abertura do leilão será o da pro
posta recebida do maior ofertante presente, conside
rando-se esse valor como lance, ao qual ele fica obri
gado;

111- caso não compareça ao leilão o ofertante da
maior proposta e não seja dado lance igualou superi
or ao valor por ele ofertado, fica obrigado a prestar a
diferença verificada, constituindo, a respectiva certi
dão do juízo, título executivo para a cobrança dos va
lores pelo administrador judicial.

Art. 156. Na venda da empresa ou de negócio do
devedor, de um ou mais estabelecimentos e dos bens
em geral, em qualquer das modalidades de que trata
o artigo anterior, serão tomadas as seguintes provi
dências:

I - avaliação prévia por um perito aprovado pelo
juiz, que poderá ser impugnada pelo devedor, admi
nistrador judicial, credores ou pelo representante do
Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, conta
dos da intimação de sua juntada aos autos;

11- não havendo impugnação acerca da avalia
ção, ou julgada a que tiver sido oferecida, haverá a ali
enação, em uma das modalidades previstas no artigo
anterior.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 48
(quarenta e oito) horas da realização de alienação,
sob qualquer uma das modalidades referidas no arti
go anterior, havendo impugnação por credores, inte
ressados ou pelo representante do Ministério Público,
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os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5
(cinco) dias, decidirá sobre as impugnações, validan
do ou não a venda efetuada.

Art. 157. Havendo motivos justificados, o juiz po
derá autorizar, mediante requerimento fundamentado
do administrador judicial, outras formas de realização
do ativo diversas das previstas nesta Seção.

Art. 158. O juiz homologará qualquer outra mo
dalidade de realização do ativo, desde que aceita por
credores, reunidos em assembléia geral na forma do
art. 36,111, que representem mais de 2/3 (dois terços)
dos créditos no valor que lhes caberá em rateio pela
avaliação, inclusive com a formação de sociedade de
credores ou constituição de sociedade formada por
trabalhadores da própria empresa, com a participa
ção, se necessária, dos atuais sócios, observando
que:

I - a deliberação dos credores deverá ser redu
zida a instrumento público ou particular, caso em que
será publicado aviso para ciência dos credores que
não assinaram o instrumento, os quais, no prazo de 5
(cinco) dias, podem impugnar a deliberação somente
quanto à inexistência de quorum;

11- após a publicação do aviso previsto no inciso
anterior, será concedida vista ao representante do Mi
nistério Público, para que ofereça sua manifestação
em relação à deliberação dos credores referida no ca
put deste artigo.

Parágrafo único. No caso de constituição de so
ciedade formada com trabalhadores da própria em
presa, poderão estes utilizar seus créditos derivados
das relações de trabalho, preferencialmente, para
aquisição de bens da empresa.

Art. 159. Qualquer que seja a forma de realiza
ção do ativo adotada, fica a massa falida dispensada
da apresentação de quaisquer certidões negativas.

Art. 160. As quantias em dinheiro, recebidas a
qualquer título, serão depositadas, dentro das 24 (vin
te e quatro) horas seguintes, em instituições financei
ras federais, estaduais ou privadas, conforme normas
definidas pela corregedoria geral de justiça.

§ 1o Todo e qualquer pagamento deverá ser feito
por intermédio de cheque nominal, que será assinado
pelo administrador após a autorização do juiz.

§ 20 Deverá ser aberta conta judicial, com finali
dade específica, para depositar a quantia pertencen
te a credor que não procedeu ao levantamento de seu
pagamento, expedindo-se edital com prazo de 30
(trinta) dias, e não ocorrendo a manifestação deste,
far-se-á o depósito de imediato, antes do encerra
mento da falência.

SEÇÃO IX
Do I~agamento aos Credores na Falência

Ar. 161. As importâncias recebidas com a reali
zação (j c' ativo serão destinadas ao pagamento dos
credor€; atendendo à classificação prevista no art.
11.

Ar!. 162. Os créditos derivados das relações de
trabalho ;;erão pagos prontamente, tão logo haja dis
ponibilil:ltlde em caixa.

Ar. 163. Os credores restituirão em dobro as
quantia:. recebidas, acrescidas dos juros legais, se
antes do encerramento da falência ficar evidenciado
que a co lstituição do crédito ou da garantia resultou
de falsit:lé Ide, dolo, erro essencial ou outro vício, ou foi
obtida nediante documento decisivo cuja existência
era igne,! :ida.

Ar. 164. Iniciada a realização do ativo, e antes
do rateiu final, o administrador judicial prestará contas
da sua !I3stão, sempre que houver recebimentos.

§ '1" Apresentadas as contas, ficarão elas sob a
respon:;ébilidade do escrivão, que em 3 (três) dias
publica r,~ aviso, pelo órgão oficial, colocando-as à dis
posição (lo devedor e dos credores, pelo prazo de 15
(quinze; dias, quando poderão apresentar impugna
ções.

§ ::~) Ouvido o administrador judicial e o repre
sentantn do Ministério Público, quando necessário,
valendo· ;e de assessoramento técnico, o juiz julgará
as cont:l;.

Art. 165. Aprovadas as contas e pagas as remu
neraçõl:,: do administrador judicial e de seus auxilia
res, o jui; determinará a distribuição do rateio, obede
cida a cI E ssificação dos créditos, incluídos os créditos
objeto d E reserva.

Ar!. 166. Os créditos sujeitos à condição sus
pensivcl )u pendentes de decisão judicial, havendo
pedido 11 3 reserva, ficarão depositados até posterior
averiguil ;:ão ou publicação da decisão e, no caso de
não ser f3~0 o depósito ou de ser improcedente a de
cisão, nl todo ou em parte, serão objeto de rateio su
plemenl élr entre os credores.

Ar:. 167. As sobras porventura existentes após
pagamt:rlto integral dos créditos serão restituídas ao
devedor, mediante recibo nos autos.

SEÇÃO X
Da Extinção das Obrigações

ArL 168. A prescrição relativa às obrigações do
devedor recomeça a correr a partir do dia em que
transitar em julgado a sentença do encerramento da
falência.

"
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Art. 169. Extingue as obrigações do devedor:
1-o pagamento, sendo permitida a novação dos

créditos com garantia real;
11- o rateio de mais de 40% (quarenta por cen

to), depois de realizado todo o ativo, sendo facultado
o depósito da quantia necessária para atingir esta
porcentagem, se para tanto não bastou a integral li
quidação do ativo;

111-0 decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conta
dos a partir do encerramento da falência, se o deve
dor não tiver sido condenado à pena de prisão pela
prática de crime previsto nesta lei;

IV - o decurso do prazo de 10 (dez) anos, conta
dos a partir do encerramento da falência, se o deve
dor tiver sido condenado à pena de prisão pela prática
de crime previsto nesta lei.

Art. 170. Verificada a prescrição ou extintas as
obrigações nos termos dos arts. 168 e 169, o devedor
pode requerer que seja declarada por sentença a ex
tinção de todas as suas obrigações.

Art. 171. O requerimento será autuado em apar
tado com os respectivos documentos, e publicado o
edital no órgão oficial, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1° Dentro do prazo do edital, qualquer credor
pode opor-se ao pedido do devedor.

§ 2° Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, pro
ferirá sentença e, se o requerimento for anterior ao
encerramento da falência, declarará extintas as obri
gações, com o término do processo.

Art. 172. Verificada a prescrição ou extintas as
obrigações nos termos desta lei, o sócio solidário da
sociedade falida também poderá requerer que seja
declarada por sentença a extinção de todas as suas
obrigações.

SEÇÃO XI
Da Reabilitação do Devedor

Art. 173. Será concedida reabilitação ao deve
dor que teve decretada sua falência quando este:

I - pagar integralmente os créditos admitidos à
falência, os juros correspondentes, as dividas e en
cargos da massa falida e as despesas processuais;

11 - tiver extintas suas obrigações nos termos
previstos nos arts. 168 e 169.

Art. 174. A reabilitação poderá ser requerida ao
juiz da falência pelo devedor, seus herdeiros ou even
tuais interessados.

Art. 175. Qualquer interessado poderá contestar
a reabilitação requerida.

Parágrafo único. Ouvido o Ministério Público, o
juiz proferirá sentença, em 10 (dez) dias.

Art. 176. Da sentença de reabilitação constará a
ordem à Junta Comercial ou Registro Civil de Pesso
as Jurídicas para que proceda ao cancelamento da
anotação prevista no art. 89, VIII, observando sempre
a divulgação desta ocorrência para todo território na
cional.

Art. 177. A reabilitação cessa as incapacidades
pessoais do devedor resultantes da sentença que de
cretou a falência.

CAPíTULO VII
Do Procedimento Especial da Recuperado

Judicial e Falência de Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte

Art. 178. As pessoas de que trata o art. 1° e que
se incluam nos conceitos de microempresa ou em
presa de pequeno porte, nos termos da legislação vi
gente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

Parágrafo único. Aplicar-se-ão à recuperação ju
dicial e à falência de microempresa ou empresa de
pequeno porte as disposições contidas na legislação
específica que dispõe sobre o tratamento jurídico di
ferenciado, simplificado e favorecido para tais empre
sas.

Art. 179. Para os fins desta lei, a microempresa
e a empresa de pequeno porte poderão manter escri
turação contábil simplificada, exigida na forma de sua
legislação específica.

Parágrafo único. Além dos documentos exigidos
por lei, a microempresa e a empresa de pequeno por
te poderão ainda comprovar suas operações median
te utilização de meios eletrônicos e magnéticos de es
crituração, que auxiliem o conhecimento de terceiros
e da fiscalização.

Art. 180. Para requerer a falência de microem
presa ou empresa de pequeno porte, deverá o credor
instruir o pedido com um ou mais títulos executivos,
devidamente protestados quando necessário, acom
panhado de certidão de protesto de dois ou mais cre
dores distintos, tirados contra o devedor no período
de 90 (noventa) dias, anteriores à data do pedido.

Parágrafo único. Os protestos, individuais ou so
mados, deverão corresponder ao valor equivalente,
pelo menos, a 20 (vinte) salários mínimos.

Art. 181 . Poderá o empresário titular de empresa
prevista no caput do art. 178, antevendo a possibili
dade de crise econômico-financeira, requerer a recu
peração judicial, por intermédio da apresentação de
uma proposta de renegociação de seu passivo junto a
seus credores.
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§ 1°Na proposta de renegociação de seu passi
vo, prevista no caput, o devedor exporá as razões de
terminantes do seu estado de dificuldade proporá a
recuperação judicial da empresa, observado o prazo
máximo e condições de pagamento previstos no art.
182.

§ 2° Caso o montante dos créditos trabalhistas
devidos supere a 30% (trinta por cento) do ativo circu
lante da empresa, caberá ao juiz fixar um novo critério
de rateio entre os empregados.

§ 4° Não será admitida a constituição de Comitê
de recuperação judicial para o procedimento especial
relacionado à microempresa e à empresa de peque
no porte.

Art. 182. A recuperação judicial, solicitada pelo
devedor e homologada pelo juiz, consistirá no parce
lamento automático dos valores dos débitos existen
tes no momento da sua solicitação, devendo todos os
credores serem pagos em até 36 (trinta e seis) parce
las mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° A primeira parcela deverá ser paga 180
(cento e oitenta) dias após a apresentação do pedido
de recuperação judicial em juízo.

§ 2° O juiz, atendendo a pedido fundamentado
do devedor e ouvidos os credores e o representante
do Ministério Público, poderá homologar outra forma
de pagamento ou parcelamento, facultada prorroga
ção por no máximo 1 (um) ano, desde que haja
anuência expressa da maioria dos credores, que se
rão intimados para se manifestarem no prazo de até
10 (dez) dias.

§ 3° Cabe ao devedor reunir a anuência expres
sa de cada um dos credores, apresentando-as ao
juiz, de modo que este possa verificar a sua legalida
de e, se for o caso, homologar a proposta alternativa.

§ 4° Os débitos tributários não se sujeitam ao
parcelamento previsto neste artigo, devendo ser pa
gos na forma da legislação específica.

§ 5° Os débitos trabalhistas deverão ser pagos
em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a
contar do prazo previsto no § 10 deste artigo.

Art. 183. Não havendo divergência de credores
ou do representante do Ministério Público em relação
à proposta de renegociação do passivo apresentada
pelo devedor nos termos do art. 182, o juiz a homolo
gará de imediato.

§ 1°Havendo discrepância quanto à proposta, o
juiz poderá determinar os esclarecimentos necessári
os e os devidos ajustes na proposta, a ser realizar no
prazo de 10 (dez) dias.

§ 2° Feitas as devidas alterações na proposta,
remanescendo ainda fundadas dúvidas, poderá o juiz
designar audiência, em 15 (quinze) dias, solicitando
se necessário a presença de técnico especializado,
para superar eventuais divergências.

§ 30 Caberá ao juiz, diante da inconsistência da
proposta ou da constatação de evidente má-fé ou
dolo por parte do devedor no seu pedido de recupera
ção judicial, decretar a falência da empresa, ouvindo
antes seu representante legal.

§ 4° A homologação da recuperação judicial,
nos termos do art. 182 e parágrafos, consiste na no
vação dos débitos existentes e, conseqüentemente,
na extinção dos procedimentos supracitados.

Art. 184. Homologada a proposta de recupera
ção judicial, o devedor passará a cumprir as obriga
ções assumidas, não podendo determinar o aumento
de despesas ou contratar empregados, exceto se
houver expressa concordância do juiz, ouvidos os
credores.

Art. 185. Durante a execução da proposta homo
logada, se houver manifestação de algum credor de
monstrando a impossibilidade de prosseguimento da
recuperação judicial, ouvido o devedor, o juiz decidirá,
em 10 (dez) dias, pela manutenção do plano ou de
cretação da falência da empresa.

Art. 186. Nenhuma falência de microempresa ou
de empresa de pequeno porte perdurará por prazo
superior a 5 (cinco) anos, cabendo ao juiz tomar todas
as providências para tal, inclusive, se for o caso, a re
messa ao representante do Ministério Público das pe
ças necessárias à propositura de ações civis e crimi
nais contra os responsáveis.

Art. 187. A ação revocatória será cabível na fa
lência de microempresa ou de empresa de pequeno
porte, devendo ser proposta no prazo de 1 (um) ano,
contado do trânsito em julgado da sentença que de
cretar a falência.

Art. 188. Aplicam-se, naquilo que não colidir
com o disposto neste Capítulo, ao procedimento es
pecial de recuperação judicial e falência de microem
presa ou empresa de pequeno porte, as demais dis
posições desta lei.

CAPíTULO VIII
Do Procedimento Penal

Art. 189. Compete ao juiz da falência ou da recu
peração judicial conhecer da ação penal pelos crimes
previstos nesta lei.

-._------,----_._._--"'----"-------
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Parágrafo único. Oficia, na ação penal, o repre
sentante do Ministério Público que atuar no processo
de falência.

Art. 190. Os crimes previstos nesta lei são de
ação penal pública incondicionada.

Parágrafo único. Decorrido o prazo referido no
art. 196, sem que o representante do Ministério Públi
co ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o
administrador judicial poderá oferecer queixa, no pra
zo decadencial de 6 (seis) meses.

Art. 191. Recebida a denúncia ou a queixa, ob
servar-se-á o rito previsto nos arts. 531 a 540 do De
creto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
de Processo Penal).

Parágrafo único. O administrador judicial, qual
quer credor habilitado ou terceiro interessado podem
intervir como assistentes, nos termos do Código de
Processo Penal, em qualquer fase do processo.

Art. 192. Os prazos prescricionais dos crimes
previstos nesta lei são os estipulados nos arts. 109 a
110 do Decreto-Lei nO 2.848, de 07 de dezembro de
1940 (Código Penal).

§ 1° Não sendo conhecida a data de ocorrência
do fato delituoso, começa a correr o prazo referido no
caput:

I - na falência, da decretação desta;
11- na recuperação judicial, do deferimento, pelo

juiz, do plano de recuperação.
§ 20 Nos crimes definidos nesta lei aplicam-se

as causas interruptivas da prescrição previstas no
Código Penal.

Art. 193. Decretada a falência, deve o adminis
trador judicial apresentar em cartório, até 30 (trinta)
dias após a entrega do relatório da situação da em
presa, em autos apartados, exposição circunstancia
da, considerando as causas da falência, o procedi
mento do devedor, antes e depois da sentença decla
ratória e outras informações detalhadas a respeito da
conduta do devedor e de outros responsáveis, se
houver, por atos que possam constituir crime, relacio
nado com a recuperação judicial ou com a falência, ou
delito comum conexo a estes.

§ 10 Com base nas conclusões decorrentes de
sua exposição, o administrador judicial poderá reque
rer ao juiz a abertura de inquérito judicial, quando in
dicará os responsáveis e, em relação a cada um, des
creverá o respectivo tipo legal aplicável.

§ 2° O pedido será instruído com laudo do peri
to-contador, encarregado do exame da escrituração
da empresa falida.

§ 3 0 Ao representante do Ministério Público in
cumbirá requerer os meios de prova e as diligências
necessárias à apuração dos fatos.

Art. 194. O falido ou qualquer responsável envol
vido deverão ser notificados das argüições contidas
nos autos do inquérito judicial, para apresentar con
testação ou requerer o que entender conveniente, no
prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 195. Decorrido o prazo do artigo anterior, os
autos serão, de imediato, conclusos ao juiz que, em
48 (quarenta e oito) horas, deferirá, ou não, as provas
requeridas, designando dia e hora para se realizarem
as deferidas, dentro dos 15 (quinze) dias seguintes.

Art. 196. Se não houver provas a produzir ou re
alizadas as deferidas, será de imediato concedida vis
ta dos autos ao representante do Ministério Público
que, no prazo de 5 (cinco) dias, pedirá sua apensação
ao processo de falência ou oferecerá denúncia contra
o falido e outros responsáveis.

§ 10 A ação penal será intentada no juízo da fa
lência pelo representante do Ministério Público ou por
qualquer interessado mediante queixa, nos termos do
art. 190, parágrafo único.

§ 20 A denúncia ou a queixa será sempre acom
panhada do inquérito e das cópias necessárias dos
autos do processo de falência.

Art. 197. Decorrido o prazo previsto no § 10 do
art. 196, oferecida ou não a denúncia, apresentada ou
não queixa, o escrivão fará, imediatamente, conclu
são do autos ao juiz.

Parágrafo único. Caso não tenha sido oferecida
denúncia ou apresentada queixa, o juiz determinará
que os autos do inquérito sejam apensados ao pro
cesso de falência. ,

Art. 198. O despacho que receber ou a decisão
que rejeitar a denúncia ou a queixa será sempre fun
damentado.

§ 10 Convencido da materialidade e da autoria
em tese, sem vínculo com a ordem de apensamento
dos autos do inquérito ao processo de falência, no
prazo de 5 (cinco) dias, contados do seu recebimento,
o juiz determinará sua remessa ao Procurador-Geral
de Justiça, observado o disposto no art. 28 do Código
de Processo Penal.

§ 20 No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, con
tados do despacho do juiz, o escrivão fará a remessa
ao Procurador-Geral de Justiça, que deverá se mani
festar no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebi
mento dos autos.

Art. 199. Os princípios e regras gerais do Código
Penal, especialmente os seus arts. 69 a 71 , e do Códi-
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go de Processo Penal aplicam-se aos crimes comuns
e conexos disciplinados nesta lei.

CAPíTULO IX
Dos Crimes

SEÇÃO I
Disposições Especiais

Art. 200. Na falência e na recuperação judicial
de sociedades, os seus diretores, administradores,
controladores, conselheiros e sócio oculto equipa
ram-se ao devedor ou falido, para todos os efeitos pe
nais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabi
lidade.

Art. 201. A existência e validade da sentença
que defere a recuperação judicial ou decreta a falên
cia é condição objetiva de procedibilidade das infra
ções penais descritas nesta lei.

Art. 202. São efeitos da condenação, por crime
relacionado com esta lei:

I - a inabilitação para o exercício de atividade
empresarial;

11- a impedimento para o exercício de cargo ou
função em conselho de administração, diretoria ou
gerência das empresas sujeitas a esta lei;

111 - a impossibilidade de gerir a empresa por
mandato ou gestão do negócio.

§ 10 Os efeitos de que trata este artigo são auto
máticos e terão a duração de 5 (cinco) anos, cessan
do, contudo, com a reabilitação penal.

§ 20 Transitada em julgado a sentença condena
tória, serão notificadas todas as juntas comerciais
dos Estados, o Banco Central do Brasil e os cartórios
de registros de pessoas jurídicas.

SEÇÃO 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 203. Praticar ato fraudulento de que resulte
ou possa resultar prejuízo aos credores da massa fali
da, com o fim de obter ou assegurar, para si ou para
outrem, vantagem ilícita,

Pena - reclusão, de 3 (três) a 7 (sete) anos, e
multa.

§ 10 Nas mesmas penas incorre quem, por mei
os fraudulentos, concorrer para a:

I - elaboração de escrituração contábil ou ba
lanço com dados inexatos ou omissão da publicação
deste;

II - omissão na escrituração contábil de lança
mento que dela devia constar ou alteração da escritu
ração verdadeira;

111- fraude de dados contábeis ou negociais. ar
mazena: os em suporte informático;

IV -- simulação de despesas, dívidas ativas ou
passiva;; ou perdas, para obtenção de créd~o;

V .. simulação de capital social;
§ .?' A pena é aumentada de um terço até meta

de se o cevedor manteve ou movimentou recurso ou
valor pm alelamente à contabilidade exigida pela le
gislaçãü.

§ .::,' Incidirão nas mesmas penas os contadores,
auditorH, técnicos contábeis e outros profissionais
que concorrerem para as condutas descritas nos inci
sos I a 1\' deste artigo.

§ ·:1 J Tratando-se de falência de microempresa
ou de en presa de pequeno porte e não se constatan
do prátiG l habitual de condutas fraudulentas por par
te do fal j. lo, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão
de um êl dois terços e convertê-Ia a pena alternativa
consistl:!llte na perda de bens ou na prestação de ser
viços à .: )munidade.

Ar:. 204. Violar, sem justa causa, sigilo empre
sarial, o~ eração ou serviço, contribuindo para a con
dução di; empresa a estado de inviabilidade econômi
ca ou fino meeira.

Pl::lla - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Ar. 205. Gerir fraudulentamente a empresa.
Pu,a - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e

multa.
PéH :igrafo único. A pena é aumentada de um

sexto a t m terço se da gestão fraudulenta resultar a
falência (Ia empresa.

Ar!. 206. Divulgar informação falsa, por qualquer
meio, s·:;'! )re empresa em recuperação judicial, com o
fim de li:' lá-Ia à falência ou obter vantagem.

Pt:1 la - Reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Arl. 207. Prestar informações falsas, com o fim
de indU/Ir a erro o juiz, o Ministério Público, a assem
bléia gEW li de credores, o Comitê ou o administrador
judicial.

PUla - Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e
multa.

Pmágrafo único. Sonegar ou recusar informa
ções no )rocedimento de recuperação judicial ou fa
lência.

PUla - Detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) e multa.
Ar. 208. Praticar ato de disposição ou oneração

patrimoll1al ou gerador de obrigações, destinado a fa
vorecer: um ou vários credores, em prejuízo dos de
mais, d\ll'8nte o termo legal.

._-----------------_._-_._._--
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Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre o cre
dor que receber pagamento ciente do prejuízo dos
demais e da vigência do termo legal.

Art. 209. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens
pertencentes à empresa sob recuperação judicial ou
à massa falida, inclusive por meio da aquisição por in
terposta pessoa, ainda que cônjuge ou parente.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Art. 210. Adquirir, receber, usar, ilicitamente,
bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para
que terceiro, de boa-fé o adquira, receba ou use.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Art. 211. Apresentar em recuperação judicial ou
falência declaração de crédito ou reclamação falsa,
ou juntar a elas titulo falso ou simulado.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Art. 212. Exercer atividade para a qual foi inabili
tado ou incapacitado, por decisão judicial, nos termos
desta lei.

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Art. 213. Adquirir o juiz, o representante do Mi
nistério Público, o administrador judicial, o perito, o
avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro,
por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida
ou de empresa em recuperação judicial, ou, em rela
ção a estes, entrar em alguma especulação de lucro,
quando tenham atuado nos respectivos processos.

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa

CAPíTULO X
Dos Atos Processuais e Respectivos Prazos

Art. 214. O processo e os prazos da apelação e
do agravo são os do Código de Processo Civil.

§ 1° Em segunda instância, o relator terá o prazo
de 10 (dez) dias para o exame dos autos, e, na ses
são do julgamento, a cada uma das partes será con
cedida a palavra pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§ 2° O acórdào proferido em recurso de agravo
de instrumento pode ser executado mediante certi
dão do julgado ou comunicação do resultado pelo tri
bunal.

Art. 215. Os prazos marcados nesta lei serão
continuos e peremptórios, não sofrerão suspensão
nos feriados ou nas férias forenses e começarão a

produzir efeito no dia imediato após a publicação no
órgão oficial, a citação, intimação, interpelação ou co
municação pessoal feita ao destinatário.

Art. 216. As publicações ordenadas nesta lei se
rão feitas preferencialmente na imprensa oficial e, se
o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou
revista de circulação regional ou nacional, bem como
em quaisquer outros periódicos que circulem em todo
país.

§ 1° O prazo máximo para efetuar o envio das
publicações é de 5 (cinco) dias, contados do recebi
mento das matérias ou dos autos em Cartório.

§ 2° A publicação dos atos e termos do processo
em que seja conveniente maior divulgação, mediante
proposta do Comitê, do administrador judicial ou de
qualquer interessado, devidamente autorizada pelo
juiz, poderá ser feita empregando-se outros meios
idôneos de comunicação.

§ 3° As publicações ordenadas nesta lei conte
rão a epigrafe "recupera çâo judicial de...", "recupera
çâo extrajudicial de..." ou 'falência de...

Capitulo XI
Disposicões Finais e Transitárias

Art. 217. Não se aplicam as disposições desta
lei às atuais ações relativas a insolvência civil.

Art. 218. Todas as vezes que esta lei se referir à
denominação "devedor', compreender-se-á que a
disposição também se aplica aos sócios ilimitada
mente responsáveis, diretores e administradores por
lei considerados devedores solidários atingidos pela
recuperação judicial ou falência.

Art. 219. A falência das empresas concessioná
rias de serviços públicos federais, estaduais e munici
pais não interrompe os serviços, nem a construção
das obras necessárias constantes dos respectivos
contratos.

§ 1° Se, entretanto, a parte das obras em cons
trução não prejudicar o serviço regular na parte já
construída e em funcionamento, o juiz, ouvida a auto
ridade administrativa competente, o administrador ju
dicial e os representantes da massa falida, e atenden
do aos contratos, aos recursos e vantagens da massa
e ao beneficio público, pode ordenar a suspensão de
tais obras.

§ 2° Declarada a falência de tais empresas, a
entidade administrativa concedente será notificada
para se fazer representar no processo e nomear o fis
cal de que trata o parágrafo seguinte, sendo que a fal
ta ou demora da nomeação deste fiscal não prejudica
o andamento do processo da falência.



35816 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

§ 3° Os serviços públicos e as obras prossegui
rão sob a direção do administrador judicial, ofician
do-se à agência reguladora do setor especifico e se
rão acompanhados por um fiscal nomeado pela enti
dade administrativa concedente que:

I - será ouvido sobre todos os atos do adminis
trador judicial relativos àqueles serviços e obras, in
c�usive sobre a sua organização provisória e nomea
ção do pessoal técnico;

II - poderá examinar todos os livros, papéis, es
crituração e contas da empresa falida e do adminis
trador judicial, bem como requerer o que for a bem
dos interesses a seu cargo.

§ 4° A autoridade administrativa concedente
dará ao seu fiscal as devidas instruções para a obser
vância dos contratos, e as eventuais divergências
dele com o administrador judicial serão decididas
pelo juiz.

§ 5° Depende de autorização da autoridade ad
ministrativa concedente a transferência da concessão
e direitos que dela decorram.

Art. 220. Os Tribunais de Justiça de cada Estado
e do Distrito Federal, no prazo de 180 (cento e oiten
ta) dias da publicação desta lei, deverão manter ca
dastro público, sob formato de arquivo eletrônico,
contendo a relação de todos os devedores sob recu
peração judicial e falência, zelando pela comunicação
às Juntas Comerciais e ao Registro Civil de Pessoas
Jurídicas disponibilizando os informes necessários
entre os próprios õrgãos estaduais de Justiça.

Parágrafo único. O cadastro previsto no caput
deste artigo deverá ter âmbito nacional e sua adminis
tração local ficará sob a responsabilidade de cada Tri
bunal de Justiça, que providenciará a necessária inte
gração de seus bancos de dados.

Art. 221. Enquanto não forem aprovadas as leis
especificas de que trata o art. 2° desta lei, a Lei n°
6.024, de 13 de março de 1974, o Decreto-lei n°
2.321, de 25 de fevereiro de 1987, o Decreto-lei n° 73,
de 21 de novembro de 1966, a Lei n° 9.514, de 20 de
novembro de 1997, se reportam, em caráter subsidiá
rio, a esta lei.

Parágrafo único. Aos dirigentes das entidades
de que tratam as leis referidas no caput, aplicam-se
desde logo as disposições do capítulo IX, ficando
condicionada a propositura da ação penal à existên
cia de identidade entre os tipos descritos nesta lei e
na legislação aplicável àquelas entidades, bem como
à existência e validade do ato que decretar a interven
ção ou liquidação.

Art. 222. O Código de Processo Civil é fonte sub
sidiária desta lei.

Art. 223. As disposições do Decreto-lei n° 7.661,
de 21 de junho de 1945, continuarão em vigor para
aplicação, exclusivamente:

I - aos processos de concordata e falência em
curso no dia anterior ao do início da vigência desta lei;

" - subsidiariamente, aos processos de liqui
dação extrajudicial de instituições financeiras, con
soànte o disposto no art. 34 da Lei n° 6.024, de 13 de
março dc 1974, até a publicação das leis específicas
de que trata o art. 2°.

Art. 224. Ficam revogados o Decreto-lei n° 669,
de 3 de julho de 1969, eosarts. 187 a 191 da Lei n°
7.565, de 19 de dezembro de 1986.

Art. 225. Esta lei entrará em vigor no prazo de
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação.

Sala das Sessões, de de 2003.- Deputado
Osvaldo Biolchi - Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
formulado o parecer, esta Presidência o retira, de ofí
cio, e o pauta para a sessão extraordinária de ama
nhã.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, esse parecer foi mudado tantas vezes que as
alterações lidas pelo Relator não coincidem com o
avulso que tenho em mãos e em função do qual fize
mos os destaques. S.Exa. fez um novo relatório e um
novo voto, e não tenho sequer cópia deles.

Não estou responsabilizando o Relator pelo
ocorrido, pois sabemos das pressões que enfrentou,
dos interesses envolvidos e da importância do assun
to. Nenhuma crítica vai a S.Exa., que há muito tempo
está sendo pressionado por causa da matéria. S.Exa.
fez acordo com algumas figuras. Faz parte do jogo po
lítico. Entretanto, como não temos cópia do novo pa
recer, não nos parece possível na sessão de amanhã,
às 9h, votar essa matéria e a lei complementar que
veio acoplada ao regime de urgência que votamos.

Entendo que o relatório deve ser refeito e entre
gue aos Srs. Deputados com prazo mínimo. Não é
possível que matéria dessa importância esteja pronta
para ser votada amanhã, às 9h, tendo em vista as
substanciais mudanças feitas - não se trata de mu
danças simples.



PROJETO DE LEI N° 6.239-C, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei n°
6.239-A, de 2002, que estabelece multa em
operações de importação e dá outras provi
dências: Pendente de pareceres das Co
missões: de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Sala das Sessões, em 30 de julho de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz
Nonô, para encaminhar.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. e Srs. Depu
tados, o motivo do requerimento do PFL é que as
emendas do Senado introduzem várias matérias no
vas. Entre as mais importantes, está a elevação da
multa de 10% para 100%.

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Vicente Arruda, vou aproveitar a deixa de
V Exa. Teremos mais uma votação, que valerá para as
anteriores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento nos seguintes termos:

'Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da
pauta do Projeto de Lei n° 6.239-C, de 2002, constan
te da matéria sobre a mesa da presente Ordem do
Dia".
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Portanto, solicito a V.Exa. e aos Líderes que te- apresentar destaques tendo por base a reformulação
nhamos um pouco mais de tempo. Peço que a maté- apresentada pelo Relator.
ria seja pautada para a próxima terça-feira, quando O SR. ALBERTO GOLDMAN - E esses desta-
encerraríamos sua discussão e a votaríamos. ques precisarão ter o parecer do Relator.

Depois de tantos anos, não é possível votá-Ia O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
deste jeito. S.Exa. o apresentará na hora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item
putado Alberto Goldman, a questão de ordem de 2.
V Exa. procede. Esta matéria tramita há 10 anos e, na
tura�mente' os pareceres sofreram uma série de mo
dificações.

Exatamente para possibilitar que V.Exa. e os de
mais Líderes tenham acesso à reformulação do voto
- não é um novo voto, porque o Relator apenas refor
mulou alguns aspectos do parecer original - é que o
estou retirando, de ofício, de pauta, e o colocando na
da sessão extraordinária de amanhã, não das 9h,
mas das 11 h, que inclui os Projetos de Lei Comple
mentar nOs 72 e 73 e o Projeto de Lei n° 4.376-D, de
1993.

A Secretaria da Mesa já está providenciando có
pias da reformulação do parecer para distribuir a
VExa. e aos demais Líderes.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi
enviada cópia a todos os Srs. Deputados, por meio
eletrônico, às 17h de hoje.

Quero dizer ao Deputado Alberto Goldman que,
em 1996, apresentei o primeiro substitutivo sobre
essa matéria. Hoje, tenho vergonha por tê-lo assina
do, de tão ruim que estava. Por isso, mudei muito o
parecer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
reformulação do parecer passa a ser oficial a partir da
apresentação pelo Relator.

A partir de agora, a Secretaria da Mesa está dis
ponibilizando a todas as Lideranças cópia da reformu
lação feita pelo Deputado Osvaldo Biolchi.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
sa bancada apresentou destaques com base no texto
que tínhamos em mãos. Com o novo parecer, podere
mos fazer outros?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
claro. Por isso, será votado amanhã. V.Exa. tem am
paro regimental. Até o início da manhã, VExa. poderá
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Não estamos aqui para defender contraventor,
mas é absolutamente equivocado o espírito que pre
side essa emenda, como é, às vezes, o dos projetos
de reforma tributária.

Se aumentar a alíquota de multas resolvesse o
problema fiscal, o País estaria em situação de absolu
ta solvência. Eleva-se de 10% para 100% e, depois,
dá-se ao Banco Central o poder de escolher o que é
derivado de petróleo - é uma das introduções maléfi
cas feitas pelo Senado Federal.

Para melhor discutir e examinar a matéria e evi
tar votá-Ia de afogadilho, o PFL pediu sua retirada de
pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento do nobre Deputado José Car
los Aleluia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Está retirada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Item 3.

PROJETO DE LEI N° 3. 561-A, DE 1997
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 3.561, de 1997, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e dá outras providênci
as; tendo parecer da Comissão Especial
pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e, no mérito, pela aprova
ção deste e dos PLs 183/99, 942/99,
2.420/00, 2.421/00, 2.426/00, 2.427/00 e
2.638/00, apensados, com substitutivo (Re
lator: Sr. Silas Brasileiro).

Tendo apensados os PLs nOs 183/99,
942/99, 2.420/00, 2.421/00, 2.426/00,
2.427/00, 2.638/00 e 3.930/00.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento subscrito pelo nobre lí
der do PT em exercício, Deputado Luiz Sérgio:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do Projeto de Lei nO
3.561-A/97, constante da pauta da presente sessão.

Sala das sessões, em 30 de julho de 2003. 
Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT

O :m. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para en:; 3.minhar, concedo a palavra à nobre Deputa
da Angela Guadagnin.

A I: RA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP Sem
revisão :.ia oradora.) - Sr. Presidente, nós, do Partido
dos Trabalhadores, estamos ampliando a discussão
para oullos partidos da Casa a fim de se aprimorar
mais airt la o Estatuto do Idoso.

O (~Iatório apresentado na Comissão Especial
foi elaborado com toda a sociedade. Inúmeras foram
as audi,incias públicas e as visitas aos Estados. A
emendé:1 aglutinativa tem algumas divergências que
precisan. ser resolvidas. Estamos num processo de
negociéll;ão para compor o relatório final a ser apre
sentado no plenário da Casa. Por isso, solicitamos
que a d~:; ~ussão seja adiada para a próxima semana.

O :~R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putada ,C,ngela, peço a V. Exa, às Deputadas Luiza
Erundino: , Teima de Souza e Mariângela Duarte e ao
Deputad,) Eduardo Barbosa que providenciem uma
reunião, :om celeridade, e dêem parecer a este proje
to, para: 'lue possamos votá-lo. Desde o lançamento
da Camp anha da Fraternidade estamos empenhados
em fazÊ!-lo, sem conseguir chegar a um acordo. Va
mos tentu produzir um rapidamente.

AS RA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, nossc posicionamento é pela aprovação, uma vez
que o E'; atuto do Idoso foi construído de forma parti
cipativa E..' democrática, com todos os setores da soci
edade il teressados na defesa dos direitos do idoso.
Só falta i lcertar alguns pontos finais. Hoje fizemos a
primeim reunião com esse fim e já marcarmos outra
mais arn )Ia para terça-feira.

A !iRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a Pilavra pela ordem.

O:;, R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. é: Jalavra.

A I: RA. LUIZA ERUNDINA (PSB - SP. Pela or
dem. S(:rn revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ape
nas parn confirmar o que a nobre Deputada informou,
na pró)1 i na terça-feira a Comissão estará reunida
para chJ Jar à conclusão da matéria.

Ta r1bém estamos interessados em que ela seja
votada E: aprovada pela Casa. Trata-se de matéria que
há anos tramita na Câmara dos Deputados e que vem
gerandu grande expectativa na população idosa, seg
mento c ,I sociedade que só vem crescendo.

En o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O ::'R. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,

peço a p 3.lavra pela ordem.



PROJETO DE LEI N° 3.473-A, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nO 3.473, de 2000, que altera a Parte
Geral do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação,
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela
VExa. a palavra. ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela Sras. e Srs. Deputados, deixo registrado o empenho
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co- de VExa. nesse processo do Estatuto do Idoso. Fiz
mungo com a tese defendida pelos colegas, mas sali- questão de falar porque Santos, no litoral de São Pau-
ento que a votação do projeto neste momento repre- lo, é considerada a capital dos idosos do País.
senta confronto com projetos futuros, inclusive o da Sr. Presidente, quase passou despercebido o
reforma da Previdência. Talvez possa haver acordo apelo de V.Exa. no sentido de que haja entendimento
no sentido de que o mesmo confronto não aconteça e votemos o mais brevemente possível essa matéria
na votação de amanhã. que teve origem no projeto do hoje Senador Paulo

Fica registrado nosso posicionamento. Paim. E afirmo isso porque há uma grande preocupa-
A SRA. CELCITA PINHEIRO - Sr. Presidente, ção entre os grupos de idosos. Precisamos enten-

peço a palavra pela ordem. der-nos com urgência, uma vez que foi protocolado
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem no Senado, este ano, um projeto que é o avesso do

VExa. a palavra. que esse segmento espera desde 1997. Então, preci-
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL _ MT. Pela samos ter presteza e agilidade na busca do entendi-

ordem. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, mento para fazermos justiça com a aprovação desse
participamos da elaboração do Estatuto do Idoso projeto tão amplamente discutido com a sociedade e
desde o começo. Já nos reunimos hoje. A assessoria o Parlamento brasileiro, reagindo a manobra do Se-
do PFL está analisando a proposta, uma vez que mui- nado Federal de, repito, protocolar outro projeto para
tos pontos foram alterados e para que na terça-feira desviar essa grande discussão.
possamos elaborar um documento que vá ao encon- Sr. Presidente, parabéns a V.Exa. por ter recebi-
tro do anseio dos idosos. do os grupos de idosos. Fica o nosso apelo no sentido

O SR. EDUARDO BARBOSA _ Sr. Presidente, de ultimarmos o entendimento e trazermos ao plená-
peço a palavra pela ordem. rio o Estatuto do Idoso para ser votado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

V Ex I
votação o requerimento de retirada de pauta do projeto.

. a. a pa avra.
O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB _ MG. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
quero testemunhar a disposição de V.Exa. em pautar encontram. (Pausa.)
o projeto de lei do Estatuto do Idoso, o que correspon- Aprovado.
de ao desejo da sociedade civil organizada. A matéria está retirada da pauta.

Fomos surpreendidos com a emenda aglutinati- Prejudicado o seguinte requerimento no mesmo
va. Precisamos discuti-Ia, uma vez que ela modificou teor:
vários artigos que consideramos avanços em relação Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce-
aos direitos dos idosos, com base no relatório do De- lência, nos termos regimentais, a retirada do Projeto
putado Silas Brasileiro. de Lei n° 3.561/97, constante da pauta da presente

Só hoje a liderança do Governo chamou todos sessão.
os Parlamentares envolvidos para iniciar o debate. Sala das sessões, em 30 de julho de 2003. -
Comprometemo-nos a realizar reunião na próxima Maurício Rands, Vice-Líder do PT
terça-feira, às 17h, oportunidade em que tentaremos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
acordar o texto para que seja incluído na pauta da se- Item 4.
mana que vem, se conseguirmos sanar todas as difi
culdades.

Portanto, o PSDB concorda com a posição do
PT. Estamos participando da negociação para trazer
a matéria à pauta na próxima semana.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, e, no mérito, pela aprova
ção, com substitutivo (Relator Sr. Ibrahim
Abi-Ackel).

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento subscrito pelo nobre Lí
der do PFL, o Deputado José Carlos Aleluia, no se
guinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada de
pauta do Projeto de Lei n° 3.473-A, de 2000, constan
te da Matéria Sobre a Mesa da presente Ordem do
Dia".

Sala das Sessões, em 30 de julho de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

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 projeto está retirado da pauta.
Está prejudicado o seguinte requerimento no

mesmo teor:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

regimentais, a retirada do Projeto de Lei n°
3.473-A/00, constante da pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, em . - Maurício Rands,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência informa que o item 5 - e peço a
atenção do Plenário, por se tratar de assunto que tem
mobilizado bastante a Casa - é o Projeto de Decreto
Legislativo n° 383/03, de autoria dos Deputados Gil
mar Machado e Colombo, que revoga decreto do Go
verno Federal, especificamente do Ministério da Edu
cação, que trata do ensino superior. O Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira apresentou uma questão de or
dem sobre o tema; o Deputado Inocêncio Oliveira,
que presidia a sessão no momento, considerou-a pro
cedente, e, ao fazê-lo, de ofício, retirou a proposição
de pauta.

Conversei com vários Deputados, Líderes ou
não, envolvidos no assunto, e após avaliar o problema
proponho a VExas. a criação de uma Comissão, com
posta de 4 membros - 2 Deputados da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, e 2 Deputados da Co-

.. __._.._-_._._----

missão de Constituição e Justiça e de Redação - e
coordenada pelo Presidente da Comissão de Educa
ção, o Deputado Gastão Vieira, para no prazo de 20
dias apresentar ao Plenário uma alternativa à pen
dência que cria o Projeto de Decreto Legislativo n°
383, de 2003, com a revogação do decreto do Poder
Executivo.

São os seguintes os Srs. Deputados indicados
para a Comissão que acaba de ser criada: pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, as Deputa
das Professora Raquel Teixeira e Iara Bernardi; pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, os
Deputados Aloysio Nunes Ferreira e Paulo Maga
lhães. O Coordenador será, repito, o Deputado Gas
tão Vieira.

Com a retirada da proposição de pauta, a comis
são ora constituída fica encarregada de apresentar,
para apreciação da Casa, um parecer que englobe o
Projeto de Decreto Legislativo n° 383/03, bem como a
abertura de novas possibilidades.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° a06-C, DE 2000

(Do Sr. Gilmar Machado e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 306-B,
de 2000, que acrescenta o § 3° ao art. 215
da Constituição Federal, instituindo o Plano
Nacional de Cultura.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em discussão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo
Valverde. (Pausa.)
Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Passa-se à votação da matéria
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

submeter a votos, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nO 306, de 2000:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Fe
deral, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Fica acrescido ao art. 215 da Constitui
ção Federal o seguinte

§ 3°: ..
"Art. 215 .
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§ 3° A lei estabelecerá o Plano Nacio
nal de Cultura, de duração plurianual, visan
do ao desenvolvimento cultural do País e à
integração das ações do poder público que
conduzem à:

I - defesa e valorização do patrimônio cultural
brasileiro;

11 - produção, promoção e difusão de bens cul
turais;

111- formação de pessoal qualificado para a ges
tão da cultura em suas múltiplas dimensões;

IV - democratização do acesso aos bens de cul-
tura;

V - valorização da diversidade étnica e regio-
na!."

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

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha).
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
O PV vota "sim", conforme indica o Deputado

Sarney Filho.
Como vota o PRONA? (Pausa.)
O PRONA vota "sim".
Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se de PEC de enorme importância, pois institui o
Plano Nacional de Cultura. Ao aprová-Ia, esta Casa
dará uma grande contribuição para o fortalecimento
da cultura em nosso País.

O PCdoB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PDT?
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS?

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. BERNARDO ARISTON (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL?

O SR. CORONEL ALVES (PL - AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota

"sim", pois entende que a PEC em apreciação repre
senta um grande avanço para a cultura do País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota "sim", por considerar essa PEC extremamente
importante para o desenvolvimento da cultura brasile
ira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB?

A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Corno vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSDB, em consonância com a postura
adotada na votação da matéria em primeiro turno,
quando apoiamos essa proposta de emenda à Cons
tituição, mais uma vez manifesta-se favoravelmente.

O PSDB, portanto, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Informo à Casa que a presença nesta votação, a últi
ma da presente sessão, justifica automaticamente a
ausência em todas as anteriores.
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o SR. GERSON GABRIELlI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
uma expectativa em todo o País com relação à prorro
gação do REFIS. Agradeço às Lideranças partidárias
e aos demais Parlamentares o grande interesse com
que lutaram em prol dessa medida. Aprendi com
meus pais que se honra quem honra, e isso bem pro
varam o Relator da matéria e o Deputado Professor
Luizinho, que também muito se esforçaram para al
cançar esse objetivo.

Hoje recebemos a boa notícia de que o REFIS
será prorrogado por mais 30 dias por meio de medida
provisória. Agradecemos a sensibilidade ao Ministro
José Dirceu e a todos os Líderes partidários, e, princi
palmente, o extraordinário empenho ao companheiro
Deputado Inocêncio Oliveira, que, junto com as lide
ranças da Casa, ajudou-nos a fazer justiça, uma vez
que os setores da Receita Federal e da Previdência
Social se encontravam em greve e estava difícil para
os pequenos, médios e grandes empresários o aces
so ao novo REFIS.

Comunico ao País, portanto, que conseguimos
a prorrogação do REFIS por mais 30 dias. A medida
provisória que determina a prorrogação será editada
nas próximas horas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Gerson Gabrielli, para fazer justiça, registro
que a proposta de reabertura do prazo do REFIS é
originária desta Casa. O Deputado Inocêncio Oliveira
fez uma indicação, e os Deputados Eunício Oliveira,
Antonio Carlos Pannunzio, Corauci Sobrinho, assim
como VExa. e diversos outros Parlamentares, empe
nharam-se em sensibilizar o Governo, fazendo diligênci
as junto ao Poder Executivo e ao Plenário desta Casa, e
felizmente conseguiram. A medida, portanto, é fruto de
uma importante iniciativa da Câmara dos Deputados,
como VExa. já tinha ressaltado, e quero reafirmar.

O SR. GERSON GABRIELLI - V.Exa. tem ra
zão, Sr. Presidente. Houve o empenho de todos os lí
deres partidários e desta Casa como instituição.

Essa foi uma grande vitória do setor produtivo.
Cerca de 180 mil empresas serão beneficiadas com a
medida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado João Magno. (Pau
sa.)

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Paes.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Deputado Robson Tuma.
(Pausa.)

CUllcedo a palavra à Deputada Perpétua Almei
da. (Pau:;a.)

A !iRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a p 3.lavra pela ordem.

O::; R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. é: Jalavra.

A :E.RA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. SHn revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. D,: putados, muitas pessoas estão estranhando
as atitud ~s do novo Governo. Queriam que o Presi
dente Lu a tratasse o povo brasileiro como o anterior,
que expl~ lsou do campo 970 mil famílias, ou mais de 5
milhões :le pessoas, as quais hoje estão passando
fome na Ecidades.

Os que se opõem ao Governo não conseguem
entendt:'1 que para o seu projeto democrático e mo
derno os movimentos sociais e as lutas do povo são
importanes. A população contribui com o Governo.
Mas est:: novo momento da história do País tem inco
modad(l 'Tluita gente.

Di;;:, ~m que o Governo do PT não está aplicando a
lei. Ora, yue lei querem que apliquemos, a que sempre
beneficio J os partidários da repressão? A lei da chiba
ta? A lei llue favorece os grandes proprietários e preju
dica os Ir:ibalhadores do Brasil? Os tempos são outros!
Agora a l.li vai ser cumprida, sim, para fazer justiça soci
al e deft!llder também os direitos dos pobres.

A: :onstituição garante o direito à propriedade,
mas eS::,E' direito não é absoluto. A propriedade precisa
cumprir Eua função social. E basta abrir a janela dos
apartan' Entos de luxo dos ricos deste País para ver
quanta ir justiça foi praticada. Nosso Presidente tem o
comprorr isso de começar a resolver os problemas do
Brasil, E: Inuitos deles já vêm de 503 anos atrás.

IIE:!~ alidade grave foi a praticada no País pelos
que pira I~aram a soja e criaram a semente transgêni
ca. Essa:; pessoas plantaram em desobediência à lei.
Desafia'é1m as autoridades, enriqueceram a Monsan
to, e con inuam agindo assim. Isso é ilegal! Esse tipo
de atitud, ~ é contrária aos interesses do País e à sobe
rania na: ional! Esses senhores que andam gargante
ando pc r aí deveriam estar na cadeia, Sr. Presidente,
porque ;,gem contra a soberania da Nação, surrupi
ando nüEsa biodiversidade e nossas riquezas.

SI ?residente, vivemos hoje outro momento da
História (lo País. Temos um Presidente que ama seu
povo e <lue, junto com ele, vai fazer as grandes mu
danças ce que o Brasil precisa.

A~,RA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a p :ilavra pela ordem.

O:: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. é: Jalavra.

A !:'RA. TELMA DE SOUZA (PT - SP Pela or
dem. Surn revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei

..._----,-----



Julho de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 31 35823

de acordo com orientação do PT nas votações anterio- mos encontrar uma solução, a não ser que passemos
res. a criar Municípios pelo País afora por decreto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
Informo ao Plenário que amanhã, às 12h30, no Salão palavra pela ordem.
Negro da Câmara dos Deputados, faremos uma cele- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
bração em memória da saudosa Deputada Francisca VExa. a palavra.
Trindade. O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. Sem

Concederei a palavra aos Deputados Zé Geral- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
do, Vicentinho, Lindberg Farias, Fátima Bezerra, Tar- tados, chamo a atenção da bancada do partido para
cisio Zimmermann, Colbert Martins, Angela Guadag- reunião que se realizará agora no Centro Cultural.
nin, Nilson Mourão, Ora. Clair, Mauro Benevides. Sr. Presidente, aproveito o ensejo para informar

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, ao Plenário que, preocupado com o problema do de-
peço a palavra pela ordem. semprego no País, apresentei 3 projetos que conside-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem ro importantes. O primeiro proíbe que os 3 Poderes,
VExa. a palavra. nas 3 esferas, adquiram carros importados. Quere-

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or- mos gerar emprego, e é importante que haja um míni-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro mo de respeito à produção nacional. O segundo pro-
mão da palavra para que o Deputado Leonardo Mat- jeto assegura que pelo menos em 80% os carros bra-
tos tenha preferência. sileiros sejam produzidos com peças nacionais, para

fortalecer a produção de autopeças. E denomino o
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- terceiro projeto de Lei dos Consórcios; trata-se de

putado Gilmar Machado, assim que se encerrar a vo- uma proposta importante e dinamizadora, que dará
tação, VExa. usará da palavra como autor da matéria. garantia ao consorciado e propiciará o aumento, no

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a médio prazo, das vendas a crédito e das vendas ante-
palavra pela ordem. cipadas, como poupança cooperativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem Sr. Presidente, por fim, quero falar a respeito da
VExa. a palavra. importância da urgente retomada do crescimento bra-

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem. sileiro. Na condição de presidente de sindicato, vivi
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta Casa em 1992 uma experiência que contou inclusive com a
precisa retomar o debate da lei que cria Municípios e participação decisiva do Deputado Luiz Antonio Fle-
permite o desmembramento ou a anexação de algu- ury, e teve como objeto um acordo da Câmara Setori-
mas comunidades. Da maneira como está a lei, não é ai, resultando no aumento da produção de veículos
possível criar Municípios; mas, do ponto de vista geo- de 950 mil para 2 milhões, o que fez com que todos
gráfico, não há como deixar de fazê-lo. Evidentemen- ganhassem: nós trabalhadores, via salário; os reven-
te deve haver um critério, e concordo plenamente dedores, via aumento das vendas; o Governo, via au-
com isso, senão novamente serão formados em ex- mento da arrecadação. É de medidas como essa que
cesso. precisamos para melhorar as condições de vida e va-

Vejam VExas.: do Município de Altamira, o mai- lorizar a produção no nosso País.
or do mundo, faz parte o Distrito de Castelo dos So- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
nhos, que, com uma população de aproximadamente ressaltar que as empresas têm de ser estimuladas a
20 mil habitantes e uma razoável economia, dista produzir o carro popular, a fim de que a economia do
1.500 quilômetros do centro municipal. Para cobrir Brasil possa retomar seu crescimento, gerando mais
essa distância em avião monomotor são necessárias empregos. A indústria automobilística continua sendo
2,5 horas de vôo. Ora, a lei não nos permite discutir a muito importante para a economia nacional, em pri-
situação de uma localidade que se encontre perto da meiro lugar porque os investimentos nesse setor têm
sede do Município, mas esse distrito a que me refiro efeitos imediatos, gerando uma cadeia de empregos
está ligado a um Município muito distante daquele de não apenas nas montadoras, mas nos fornecedores e
que foi desmembrado. Portanto, quero retomar esta no comércio em geral. E também há conseqüências
discussão, pois na região amazônica, que abrange positivas no que se refere à arrecadação de tributos.
50% do território nacional, há muitas localidades Tive a honra de ser o coordenador, por parte dos
como essas, cuja situação, dada a distância da sede trabalhadores, desse acordo da Câmara Setorial a
municipal, precisa ser repensadas. que me referi, iniciativa que classifico como sensacio-

Sei que não é simples este debate. Sei também nal, pois a discussão envolveu tributos, emprego, sa-
que tiveram suas razões o Governo Lula ao vetar a lei lário e, sobretudo, metas para a produção, que à épo-
e o de Fernando Henrique ao propô-Ia. Mas precisa- ca, em virtude disso, saltou, repito, de 950 mil para 2



35824 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2003

milhões de veículos. E esse mesmo tema volta à cena
nacional agora, mas com uma diferença importantís
sima: temos um novo Governo - e é o Governo Lula.

Bem, o fato de ser o Governo Lula merece refle
xão. Lula é um negociador. Presidia o nosso Sindicato
à época do acordo da Câmara Setorial e apoiou-me
muito, sem limites, já então uma liderança incontestá
vel. Por isso, estou certo de que as condições hoje
são muito mais propícias à realização de um grande
acordo. Sedimentar qualquer discussão nessa certe
za já é um excelente início.

Não tenho dúvida de que a solução para a crise
atual deve vir por meio da negociação. A Câmara Se
torial é, na minha opinião, o melhor modelo para al
cançarmos esse objetivo. E sempre é bom enfatizar
que houve repercussão internacional do acordo que
fechamos naquela ocasião. Sempre é bom lembrar
que os trabalhadores tiveram aumento real, conquis
taram uma escala móvel de salários e estabilidade, o
que se traduziu na manutenção dos níveis de empre
go. Todos cederam um pouco, sabendo dos benefíci
os que viriam: empresários, revendedores e fornece
dores diminuíram sua margem de lucro; o Governo
Federal e o Estadual amenizaram os impostos. Essas
iniciativas refletiram concretamente no preço dos car
ros, que abaixou 25%, com o que aumentaram as
vendas e, conseqüentemente, a produção. Com esse
aumento da produção, ninguém saiu perdendo: o
Estado arrecadou mais, as empresas venderam mais
e os trabalhadores ganharam um aumento.

A Câmara Setorial é, portanto, um mecanismo
muito eficiente. Para os trabalhadores, aquele foi o
maior acordo que uma categoria já fechou na História
do Brasil. Infelizmente, depois, por ação daquele
mesmo Governo da época, o acordo foi sendo desfi
gurado, e a intenção dos trabalhadores, que era avan
çar para uma nova relação capital/trabalho, foi excluí
da das discussões remanescentes. Mas hoje a reali
dade é outra, absolutamente diversa daquela da dé
cada de 90, e, agora na condição de Parlamentar,
gostaria muito de ajudar a retomarmos esse processo
de negociação para o enfrentamento da crise.

Com esse objetivo, tenho apresentado projetos
ligados à produção de veículos, como aqueles a que
me referi no início desta fala. Todos esses projetos re
ferem-se à contribuição que quero dar neste manda
to. A meta é fazer com que haja crescimento das ven
das, da produção, da renda dos trabalhadores e dos
níveis de emprego.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Chamei os oradores pela ordem de inscrição, Deputa
dos João Magno e Perpétua Almeida, mas V. Exas.
não estavam presentes. A lista vai ser seguida, e vou
reinscrever V.Exas.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
a palavra V.Exa.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero falar de assunto que
me traz grande preocupação. Esta Casa realizou con
curso para a Consultoria Legislativa que reservou va
gas para portadores de deficiência. Acontece que um
dos nomeados, infelizmente, veio a falecer. Seria fun
damentai que sua vaga fosse ocupada por outro por
tador de deficiência, também concursado.

Teses nesta Casa defendem que essa vaga de
veria ser jogada na vala comum. Mas achamos que
ela deve ser garantida às pessoas portadoras de defi
ciência que fizeram o concurso e que estão aguar
dando ser nomeadas.

Sr. Presidente, não se pode negar o grande
avanço normativo hoje existente no Brasil, nas ques
tões relacionadas aos portadores de necessidades
especiais. Destaco, em especial, dispositivos referen
tes à reserva de vagas para pessoas portadoras de
deficiência em cargos e empregos públicos. De fato,
há determinação clara e inequívoca nesse sentido no
art. 37 da Constituição Federal, bem como nas Leis
nas 7.853, de 1989, 8.112, de 1990, e no Decreto na
3.298, de 1999.

Enfatizo que a proteção normativa conferida aos
portadores de necessidades especiais em nossos
dias se fundamenta na garantia da inclusão social e
do tratamento isonômico que deve ser conferido a tal
grupo especial de cidadãos, tendo como base os fun
damentos do Estado de Direito previstos no art. 10 da
Constituição.

Sras. e Srs. Parlamentares, esse expressivo seg
mento da população - estimado pela ONU em 10% da
população mundial - encontra, diariamente, dificulda
des adicionais para o exercício dos seus direitos bási
cos, como o de ir e vir, estudar e, fundamentalmente,
trabalhar. Assim, urge a adoção de políticas que gerem
igualdade de condições para a vida societária.

As ações afirmativas surgem nesse contexto e
buscam condições estruturais de mudança social, im
pedindo que a discriminação se perpetue via meca-
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nismos informais, alicerçados no imaginário coletivo e
em práticas culturais.

Desse modo, a norma instituidora da reserva de
vaga, bem como as normas dela derivadas, devem
ser interpretadas, para obtermos eficácia máxima e
aplicabilidade imediata de seus comandos.

Assim, a reserva legal faz com que os candida
tos portadores de necessidades especiais, embora
concorrendo a todas as vagas do concurso, sejam
convocados de acordo com listagem própria, da qual
participarão os portadores de deficiência. Em última
análise, a convocação de candidato da listagem geral
para vaga reservada a deficientes, enquanto houver
portadores de necessidades especiais aprovados e
aguardando nomeação, representa forma nítida de
exclusão social.

Ademais, a publicação do resultado final do con
curso será feita em 2 listas, justamente para que os
deficientes concorram às vagas que lhe são exclusi
vas, conforme entendimento jurisprudencial e doutri
nário.

Srs. Deputados, mais do que proteção legal, o
deficiente necessita de efetividade em tais normas.
Clamo ainda para que seja veementemente repudia
do qualquer ato administrativo que esvazie o princípio
constitucional da reserva de vaga e fragilize as ações
afirmativas.

A deficiência de um sentido não representa uma
vida sem sentidos!

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero falar a respeito da reforma
tributária. Sobre a reforma previdenciária, estão em
curso entendimentos com o Poder Judiciário e com os
servidores públicos.

Hoje a bancada do Partido dos Trabalhadores
teve reunião com seus militantes e à tarde V.Exa. re
ceberá a OAB e outras entidades representativas do
funcionalismo público.

Expresso minha convicção e expectativa no
sentido de que as negociações sobre essas reformas
avancem. V. Exa. exerce papel importante, a exemplo
do que vem fazendo, para a mediação da discussão
da reforma da Previdência.

Hoje pela manhã, nós, Deputados do Nordeste,
discutimos com o Relator da reforma tributária, Depu-

tado Virgílio Guimarães, a versão do relatório apre
sentado ontem à C9missão Especial que estuda a re
forma. Fomos surpreendidos com nova versão do re
latório, pois estávamos de acordo com as mudanças
ocorridas na semana passada, em especial sobre a
questão da tributação do ICMS, em que o Relator
apontava para um processo que passaria a cobrança
desse imposto para o destino, de forma gradual, e re
tirava da Constituição Federal a excepcionalidade do
petróleo e da energia elétrica em relação à cobrança
do ICMS no destino - únicos produtos que não se
guem a regra geral de tributação dos demais.

O Deputado Virgílio Guimarães, na reunião, se
mostrou receptivo às nossas reivindicações. Reivindi
cações não para privilégios, mas para uniformidade
de tratamento. Ao final, ficamos mais aliviados, tendo
em vista que S.Exa. está disposto a rever a discussão.

Sr. Presidente, a versão do relatório apresenta
da ontem não responde à necessidade do País, que é
promover o desenvolvimento de regiões mais pobres,
como é o caso do Nordeste, em relação ao Sul e ao
Sudeste. Sabemos que o Estado de São Paulo tem
pressionado sobre as mudanças na reforma tributá
ria, especialmente sobre essa questão do ICMS no
destino ou na origem. É preciso esclarecermos que
se possibilitarmos o desenvolvimento de regiões
como o Nordeste, os Estados do Sul e Sudeste em
nada perderão, ao contrário, todos ganharão, em mé
dio e longo prazo.

Se não há possibilidade de igual desenvolvimento
para todos os Estados do País, essa diferença prejudi
cará os próprios Estados mais desenvolvidos, porque a
população vai migrar para onde tem possibilidades de
melhoria de vida, mesmo que sejam mínimas.

Não podemos mais manter privilégios para A ou
B; o que queremos é tratamento igual. Não se pode
mais desenvolver algumas regiões em detrimento de
outras.

Temos que pensar a partir de uma nova lógica.
Levar o desenvolvimento para onde ele pouco existe,
principalmente para regiões sempre desprezadas,
como o semi-árido nordestino. Se não pensarmos no
desenvolvimento de todas as regiões do Brasil de for
ma igualitária nunca vamos distribuir melhor a renda.
Ela sempre vai estar concentrada onde sempre esteve.

E esse não é um problema nosso, dos Estados
nordestinos, é de todo o Brasil, que, de uma forma ou
de outra, sofre com as conseqüências das desigual
dades regionais. Temos que discutir a reforma tributá
ria do ponto de vista social. Ou se reforma para mudar
o atual quadro social do Brasil, ou não iremos a lugar
nenhum.
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Para nós o ponto crucial desta reforma é em re
lação à cobrança do ICMS no destino ou na origem
para todos os produtos, sem distinção. Esperamos
que a versão do relatório apresentada ontem não seja
mantida, pois não dá mais para viver com a lógica de
hoje, em que alguns produtos são taxados na origem
e outros no destino.

Estamos conscientes e convencidos que este é
o momento de o Congresso Nacional defender o prin
cípio da igualdade de tratamento.

O Relator Deputado Virgílio Guimarães vem
conduzindo o debate de forma democrática, mostran
do que a discussão sobre a reforma tributária conti
nua, ela não está esgotada. E nós vamos continuar in
sistindo para corrigirmos o tratamento discriminatório
dado aos Estados do Nordeste. Vamos lutar pelo ca
minho mais sensato, que é a cobrança do ICMS no
destino para todos os produtos, sem distinção. Esta
mos atentos para o desfecho das discussões.

Repito, queremos uniformidade de tratamento,
ou seja, que todos os produtos tenham o mesmo des
tino.

Vamos continuar na luta. Esperamos o apoio
da bancada do Nordeste, dos Estados produtores
de petróleo. Esperamos o consenso da Casa para
votar uma reforma tributária que venha trazer rique
za, distribuição de renda e crescimento econômico.
É disso que o País precisa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado:

Votaram
SIM 395
NÃO 00
ABSTENÇÃO 00
TOTAL395
É APROVADA, POR UNANIMIDADE, EM
SEGUNDO TURNO, A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 306, DE 2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC N° 306/2000 - SEGUNDO
TURNO
Início Votação: 30/07/2003 18:54
Fim Votação: 30/07/200319:11
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:09
Resultado da Votação
Sim 395
Total da Votação 395
Art. 17 1
Total Quorum 396

Orientação
PT -Silll
PFL - ~;i n
PMDB···· Sim
PSDB _. 3im
PTB - f;i:n
PP - Si 11

PL- Silr
PSB - ~:;im

PPS - ~::im

PDT - ~:im

PCdoB- Sim
PRON/\ - Sim
PV - Si 11

GOv. - ::im

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Alceste .1.lmeida PMDB Sim
Dr. Rodl) fo Pereira PDT Sim
Francisl') Rodrigues PFL Sim
Maria H, lena PMDB Sim
Pastor FI ankembergen PTB Sim
Total R,:>raima: 5

AMAPÁ
Coronel. \Ives PL Sim
Eduardu Seabra PTB Sim
Hélio E:l eves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Total Alllapá : 4

PARÁ
Anivaldn Vale PSDB Sim
Ann POli es PMDB Sim
Asdrub,:!1 Bentes PMDB Sim
José Pm lnte PMDB Sim
Josué [t ngtson PTB Sim
Nilson r: into PSDB Sim
Raimunl: o Santos PL Sim
Vic Pire:; Franco PFL Sim
Wladim r Costa PMDB Sim
Zé Gemi jo PT Sim
Zé Lim,; PP Sim
Zenaldü :::;outinho PSDB Sim
Zequinhé I Marinho PTB Sim
Total Pl'l 'á : 13

AMAZONAS

Átila Lill ~ PPS Sim
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Carlos Souza PL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL Sim
upércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim

Miguel de Souza PL Sim
Total Rondonia : 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
Luciano Leitoa PDT Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim

Terezinha Fernandes PT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PTB Sim
Roberto Pessoa PL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará : 16

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
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Ricardo Ríque S.Part. Sim
Wellington Roberto PL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Raul Jungmann PMDB Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Ricardo Fiuza PP Sim
Total Pernambuco : 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
elenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Total Alagoas: 7

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoS Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim

Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
L.uiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Total Bahia: 35

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PP Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
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João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL Sim
José Santana de Vasconcellos PL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim

Odair PT Sim
Osmânio Pereira S.Part. Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Almerinda de Carvalho PSB Sim
Almir Moura PL Sim
André Luiz PMDB Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PSB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Edson Ezequiel PSB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PDT Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Josias Quintal PSB Sim
Julio Lopes PP Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Sandro Matos PSB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Bispo Wanderval PL Sim
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dirnas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
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Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PSB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL Sim
Milton Monti PL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL Sim
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Sim
Waher Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 56

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim

Welintcr I Fagundes PL Sim
Wilson :'antos PSDB Sim
Total Mdo Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto :raga PMDB Sim
José Rljão PSDB Sim
José R:)berto Arruda PFL Sim
Manint· : PT Sim
Osório ,I,driano PFL Sim
Tatico I: TB Sim
Wasny ele Roure PT Sim
Total [I i ~trito Federal : 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos .1\ berto Leréia PSDB Sim
Enio Tali.:o PTB Sim
João C,:u npos PSDB Sim
Jovair 1\ rmtes PSDB Sim
Leandru Vilela PMDB Sim
Leonardc) Vilela PP Sim
Luiz BitlEncourt PMDB Sim
Neyde }', Jarecida PT Sim
Pedro c: t laves PMDB Sim
Professo -a Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo:, Caiado PFL Sim
Sandes ,Júnior PP Sim
Sandro 1\1abel PL Sim
Vilmar FI Jcha PFL Sim
Total G:)iás : 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio (;arlos Biffi PT Sim
Antonio (;ruz PTB Sim
Geraldc =tesende PPS Sim
João Gr: ndão PT Sim
Murilo lélUith PFL Sim
NelsonT rad PMDB Sim
Vander I_oubet PT Sim
Waldemi -Moka PMDB Sim
Total Milto Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelarel<: Lupion PFL Sim
Affonso (;amargo PSDB Sim
André .i' écharow PDT Sim
Assis M I, luel do Couto PT Sim
Cezar ~: i vestri PPS Sim

._---~---_.•._---
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Chico da Princesa PL Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Oliveira Filho PL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Total Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim

Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim

Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Gil
mar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de agradecer a todos os Parlamentares que vota
ram para termos o Plano Nacional de Cultura. Tenho
certeza de que o Senado Federal também vai votar
essa matéria rapidamente. Assim, poderemos cons
truir um plano decenal para a cultura brasileira.

O Ministro da Cultura, Gilberto Gil, e a Comis
são de Cultura da Câmara estão empenhados na ela
boração desse novo plano que vai orientar não só as
políticas de financiamento da cultura, como também
as políticas de preparação de quadros para a cultura
e a preservação da nossa diversidade cultural, o que
é fundamental. Ao mesmo tempo, ele estará sendo
articulado com o turismo para que possamos gerar
emprego e renda.

Obrigado a todos que ajudaram o Brasil a ter o
seu Plano Nacional de Cultura, para valorizarmos, de
fato, nossa cultura.

Parabenizamos o Governo Lula, que possibili
tou essa vitória quando colocou essa matéria na pau
ta da convocação extraordinária.

Essa PEC é fruto de um trabalho coletivo da Co
missão de Educação e da I Conferência Nacional de
Educação. Estava na pauta desde o ano 2000, e o
Presidente Lula, sensivelmente, entendeu que a cul
tura é fundamental para o seu Governo.

Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente João Paulo,
por ter colocado essa proposta de emenda à Consti
tuição na pauta de votação. Vamos agora construir
juntos esse novo plano.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica
dispensada a votação da redação final da matéria,
nos termos do inciso I do § 2° do art. 195 do Regimen
to Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
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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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS.:

INC 751/2003

INC 750/2003

INC 760/2003

PL 1573/2003

PL 1570/2003

PL 1567/2003

PL 157212003

INC 74912003

REO 1020/2003

INC 748/2003

PL 1575/2003

PL 1569/2003

REQ 1022/2003

REO 1025/2003

REQ 1021/2003

PL 1571/2003

PL 1574/2003

Edson Ezequiel

Edson Ezequiel

Zé Geraldo

Rogério Silva

Zé Geraldo

Autor . __. __.. P.r::().R()~içã.()._.~ Ementa
Neiva Moreira PL 1580/2003 DeClara-· Pàí·rono-Naê1onai--ao·Combate--i-Fo·me-õ

médico, geógrafo, sociológo, escritor e político Josué
Apolônio de Castro.
Requer o desarquivamento da Proposta de Emenda à
Constituição n.1! 334, de 1996.
Acrescenta parágrafo ao art. 71 da Consolidação das
Leis do Trabalho para permitir a redução do intervalo
para repouso ou refeição dos empregados de
microempresas e de empresas de pequeno porte nas
condições que especifica.
Sugere ao Ministério da Saúde a liberação de recursos

orçamentários para a ampliação do programa de
credenciamento de Hospitais Públicos, no tratamento
de pacientes portadores de obesidade mórbida.
Dispõe sobre o estupro qualificado e determina outras
providências.
Acrescenta o inciso VIII ao art. 12 da Lei n.1! 8.072, de 25
de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes
hediondos.
Acrescenta dispositivo ao artigo 473 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n.º
5.452 de 12 de maio de 1943, e dá outras providências.
Permite o desconto do imposto de Renda a pagar, de
despesas com a manutenção de excepcionais.
Modifica o art. 895 do Decreto - Lei n2 5.452, de 12 de

maio de 1943, CLT.
Altera a Lei nl! 10.473, de 27 de Junho de 2002, que
institui a Fundação Universidade Federal do Vale do São
Francisco.
Requer a realização de sessão solene do Congresso
Nacional para o dia 9 de setembro de 2003, para
homenagem ao 101 I! aniversário de nascimento do
Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira..
Requer apensação do PL 282/03 que "Tipifica o Crime
de Violência Doméstica", ao PL 3/03.
Requer desapensação do Projeto de Resolução nl!
15/03, apresentado pela Deputada Marinha Raupp,
"Garantindo licença à gestante para a Deputada
Federal.
Inclui parágrafo ao artigo 36 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor,
para prever a obrigatoriedade da publicidade em língua
portuguesa, e dá outras providências.
Sugere a intervenção do Ministério das Comunicações
para que a Telemar instale o Serviço Fixo Local e de
Longa Distância nas comunidades de Areia e Nova
Esperança, no município de Trairão, Estado do Pará.
Sugere à Excelentissima Senhora Ministra de Minas e
Energia que seja feita a expansão da rede de
distribuição de energia elétrica nos bairros de Vila Brasil
I e 11, Jardim Morumbi, Boa Sorte, Mini Indústria e
Tucuruí, no município de Uruará, Estado do Pará.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação de
Programa Nacional de Transporte Escolar no Município
de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro.
Sugere ao Ministério da Educação a implantação de
Programa Nacional de Transporte Escolar no Municfpio

Carlos Nader

Rogério Silva

Rogério Silva

Coronel Alves

Cartos Nader

Carlos Nader

Cartos Nader

Carlos Nader

Gonzaga Patriota

Carlos Nader

Almir Moura

Jovair Arantes

--------_._._-_.•..-
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Renato Casagrande INC 752/2003

Ronaldo Dimas

Ronaldo Dimas

Lindberg Farias

Coronel Alves

Coronel Alves

Veda Crusius
Ann Pontes

João Grandão

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Geraldo Thadeu

Maria do Rosário

PL 157612003

PLP 74/2003

REQ 102312003

PL 1577/2003

PL 1578/2003

PL 1579/2003
PL 1581/2003

INC 75312003

RIC 640/2003

RIC 641/2003

RIC 64212003

INC 754/2003

INC 755/2003

RIC 643/2003

PL 1582/2003

REQ 1024/2003

de Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro.
Sugere a criação de uma Universidade Federal no Sul
do Estado do Espírito Santo.
Altera os artigos 285 e 288 da Lei n!! 9.503, de 23 de
setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasileiro) que
tratam do funcionamento de Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações- JARls, em especial, quanto ao
julgamento de recursos de multas aplicadas nas
rodovias federais, com base nos referidos artigos.
Acrescenta parágrafo ao art.97 da Lei n!! 5.172 de 1966 
CódigoTributário Nacional.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para o dia 21 de agosto de 2003, às 9h30, a
fim de homenagear os 105 anos de fundação do Clube
de Regatas Vasco da Gama.
Dispõe sobre a gratuidade dos transportes coletivos
para os idosos e deficientes e dá outras providências.
Dá nova redação ao art. 30 da Lei nl! 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros
públicos; acrescenta inciso ao art. 11! da Lei nl! 9.265, de
12 de fevereiro de 1996, que trata da gratuidade dos
atos necessários ao exercício da cidadania; e altera os
arts. 30 e 45 da Lei nl! 8.935, de 18 de novembro de
1994, que dispõe sobre os serviços notariais e de
registro e dá outras providências.
Institui o Dia Nacional do Acemista.
Dispõe sobre a proibição de acumulação de
modalidades de identificação pessoal para acesso e
permanência em prédios públicos e privados.
Sugere ao Ministério do Meio Ambiente providências
para a efetivação das medidas compensatórias aos
pescadores instalados no entorno do lago formado pela
barragem da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio
Motta, no rio Paraná, estabelecidas no Compromisso de
Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério
Público Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente·
IBAMA - e a CESP • Companhia Energética de São
Paulo.
Solicita ao Ministério das Cidades informações sobre
políticas habitacionais adotadas pelo Governo.
Solicita ao Ministério da Justiça, no âmbito da FUNAI,
informações sobre assassinatos indígenas e
demarcação de terras indígenas.
Solicita ao Ministério da Educação informações
referentes a vagas ociosas nas instituições de ensino
superior federais brasileiras.
Sugere ao Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia
Federal, a adoção de medidas urgentes referentes aos
assassinatos indígenas ocorridos nos Estados de
Roraima, Bahia e Pernambuco.
Sugere ao Ministério da Justiça a adoção de medidas
urgentes referentes a homologação da demarcação de
terras indígenas.
Solicita ao Ministério da Justiça informações sobre
demarcação de terras indígenas.
Dispõe sobre alteração da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, acrescentando prazo para julgamento
dos recursos interposto contra notificação de auto de
infração.
Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 1.232 de 2003.
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Mauro Passos REC 40/2003

Roberto Pessoa PL 1588/2003

Roberto Pessoa REQ 1026/2003

Leandro Vilela PL 1589/2003

Edson Duarte RIC 644/2003

Edson Duarte RIC 645/2003

Edson Duarte RIC 646/2003

Welinton Fagundes PL 1583/2003 Acrescenta à Lei ,º 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
artigo que define 11 que é" agricultor familiar".

Welinton Fagundes PL1584/2003 Acrescenta o incil:l) VII ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro dei ~96, que " Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educaçú) Nacional".

Welinton Fagundes PL 1585/2003 Dispõe sobre o a Elndimento aos usuários do transporte
público rodoviáric (Ie passageiros, na hipótese de atraso
ou interrupção da ~ iagem.

Humberto Michiles PL 1586/2003 Dispõe sobre ,3 competência do Conselho de
Administração da Buperintenndência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAiI~IA.

Mariângela Duarte PL 1587/2003 Altera a Lei nº 8.f:é6, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº
8.987, de 13 de fl:'\ereiro de 1995, para efeito de instituir
medidas preventÍl1ils à responsabilização subsidiária da
Administração Pública decorrente de contratos
administrativos.
Recurso contra :1ecisão da Presidência da Câmara,
sobre a tramitaçã':1 do Pl1.094/03.
Institui, na Repúbli ~a Federativa do Brasil, a data de 30
de junho come sendo o dia do Fiscal Federal
Agropecuário.
Voto de louvor pelo transcurso dos 92 anos de
emancipação políU:a de Juazeiro do Norte.
Institui o Fundo d~'! Aval para Garantia de Empréstimos a
Agricultores Famillilfes - FUAF e dá outras providências.
Solicita informaçc ,::> ao Sr. Ministro da Saúde, Humberto
Costa, sobre nitrc:; "minas dos agrotóxicos.
Solicita informaçh 3S ao Sr. Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abask" ;imento, Roberto Rodrigues, sobre as
nitrosaminas dos n lrotóxicos.
Solicita ao Sr. I/linistro de Estado da Ciência e
Tecnologia inforn' cções acerca da emissão de parecer
técnico prévio (:( Inclusivo relativo ao processo nº
01200.005169/20n ~-32.

Neuton lima PL 1590/2003 Acrescenta parág!'itfo ao art. 126 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1i~97, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro", disponw sobre veículos irrecuperáveis.

Confúcio Moura INC 756/2003 Sugere ao Miri! tério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento rE!'. isão da estrutura administrativa das

______________D_e.;..l_e-"'g_a_ci_a_s_F_e_d_er!:~.;;.s..;:d..;:e...;.A...;"9....r.;.;ic....u;..;lt..;.u.;,,.;ra..;.. _

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Ordem do Dia está encerrada, mas nós vamos obe

decer a relação de Deputados inscritos.

A sessão fica prorrogada, de ofício, até as 2üh.

Estão inscritos os Deputados Tarcisio Zimmer
mann, Colbert Martins, Angela Guadagnin, Nilson
Mourão, Ora. Clair, Mauro Benevides, Lincoln Portela,
Perpétua Almeida, Or. Pinotti, Wilson Santos, João
Magno, Agnaldo Muniz e Neuton Lima.

o ! IR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a p :tlavra pela ordem.

O:: R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. éi :>alavra.

O :: R. MARCOS DE JESUS (PL - PE. Pela or
dem. SUl n revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votaçõe:: anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do p :trtido.

O ! iR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi
dente, r (ÇO a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, quero registrar minha sa
tisfação pela iniciativa do nobre Deputado Osvaldo Bi
olchi, Relator da Lei de Falências, de acatar 2 emen
das que estabelecem condição para justiça social 
uma de autoria da Deputado Dra. Clair e do Deputado
Wasny de Roure e outra de autoria do Deputado Vi
centinho.

A partir dessas emendas, os trabalhadores atin
gidos por falências não mais deixarão de receber
seus créditos. Serão efetivamente prioritários os seus
créditos sobre os créditos derivados de operações de
adiantamento de contrato de câmbio.

Parabenizo, portanto, o Relator e esta Casa.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. MARCUS VICENTE (PTB - ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o PTB.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, comunico a esta Casa que, hoje, a CPI que investi
ga as irregularidades praticadas pela Empresa
SERASA S.A acordou que vai conversar com o Minis
tro da Fazenda, Antonio Palocci, para que os cadas
tros daquele órgão não continuem prejudicando os ci
dadãos que querem fazer financiamentos bancários
agora o Governo Federal está disponibilizando um
processo para os cidadãos no tocante às micro e pe
quenas empresas.

Sr. Presidente, ontem, não consegui prestar mi
nha homenagem à Deputada Francisca Trindade,
bem como muitas companheiras, devido à emoção
pela saudade da nossa colega.

Se para V.Exa. e os demais Deputados desta
Casa é difícil exercer o mandato, porque têm que se
dividir entre a Capital do País e seus Estados, imagi
nem V.Exas. essa carga redobrada, infinitamente ma
ior sobre as Deputadas, que na sua maioria são espo-

sas, mães, donas de casa. Para nós a carga, a preo
cupação e o estresse são maiores.

Certamente não há nada que nos conforte ou
faça passar a saudade da companheira Trindade.
Mas o que conforta a todos nós, principalmente as
mulheres, é saber que Francisca Trindade morreu em
combate, com o microfone na mão. Com certeza suas
últimas palavras foram de luta, de combatividade,
exatamente como foi sua vida nesta Casa.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada Angela
Guadagnin.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje, na cidade de São José
dos Campos, tomaram posse 21 Vereadores na Câ
mara Jovem joseense.

Essa iniciativa é do Vereador Giba Ribeiro, do
Partido dos Trabalhadores. S.Exa. é autor de um pro
jeto de lei que criou na cidade de São José a possibili
dade de 21 Vereadores jovens, da Sa a aa série, repre
sentarem a juventude joseense em trabalho na Câ
mara Jovem. Mais de 10 mil alunos participaram do
processo de eleição em 40 escolas públicas e particu
lares da cidade e hoje tomaram posse na Câmara Jo
vem.

Parabenizamos esses meninos e meninas. São
eles: Diego Felipe Faria dei Passo, Júlia Matravolgui
Damião, Nicole Pego Torres, Diego Furtado de Sou
za, Joyce Ariane dos Santos, Bruno C. Machado, Si
mone Mendes Pinto - eleita Presidente da Câmara 
Fábio C. Pagliuca, Débora de Lima Faili, Lucas dos
Santos Rei, Etiene Rabelo Ferreira, Jece Luiz Bento
Júnior, Mírian Esther dos Santos Silva, Maiara Bran
dão Vicente, Fabiana Biela da Conceição, Emilia Ma
riana Fernandes, Léa de Cássia Morais Miranda, Dri
ele Cristiane Lopes Goulart, Victória Senne Moretti,
Vanessa de Souza Araújo e Faria Nader.

Parabéns a todos esses jovens que, num exem
plo de cidadania, foram eleitos Vereadores jovens da
cidade de São José dos Campos.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, direcionando primordial
mente as suas atividades governamentais para o soci
al, o Prefeito Juraci Vieira de Magalhães lançou, no úl-
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tima dia 29 do corrente, a campanha Quem Tem Mais
Não Passa Fome, que se insere entre muitas outras
que têm alcançado enorme repercussão junto à popu
lação mais carente e necessitada de nossa Capital.

Aliás, há poucos dias, reportei-me a iniciativas de
alcance assemelhado, que identificam o atual Chefe
da Edilidade como um gestor compenetrado de suas
nobilitantes atribuições, buscando projetos que lhe ga
rantam o correto cumprimento de suas tarefas como
homem público.

Num instante em que o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva empenha-se na campanha Fome Zero,
dando-lhe, inclusive, ressonância internacional, nada
mais justo do que o nosso alcaide também incorpo
rar-se a esse louvável esforço, emprestando-lhe deci
dido apoio, através dos órgãos oficiais competentes.

A imprensa de ontem, aliás, divulgou, com real
ce, a importante promoção, alinhando as suas diretri
zes básicas - todas elas direcionadas para diminuir os
ainda elevados índices de exclusão que atingem os
habitantes das nossas áreas periféricas.

Para que se possa dimensionar a extensão do ar
rojado cometimento, é preciso apenas mencionar o
fato de que, diariamente, serão fornecidas 215 mil refe
ições, representando um investimento de 60 milhões
de reais, uma vez que serão instalados postos para
2.100 merendeiras e 600 para auxiliares.

O ato inaugural teve a participação de secretári
os, entre os quais o Deputado Marcelo Teixeira, Verea
dores, lideranças empresariais e dirigentes de entida
des civis, numa entusiástica demonstração de que a
inovação vai estimular a participação de todos os seg
mentos de nossa coletividade.

A grandiosa promoção, de caráter duradouro, de
nominada Quem Tem Mais Não Passa Fome, começa
a efetivar-se dentro de um roteiro muito bem estrutura
do, o que lhe aponta êxito, virtualmente definido, para
alcançar as metas delineadas de modo consciente e
exeqüível.

Juraci Magalhães convidou, aliás, toda a nossa
representação para o lançamento da referenciada
campanha, convicto de que Deputados e Senadores
haverão de estimulá-lo a continuar cumprindo os seus
elevados encargos de Prefeito Municipal de nossa
urbe.

O direcionamento para o social continua a ser
lema seguido por sua profícua gestão, o que lhe vale
rá, certamente, o reconhecimento dos mais de 2 mi
lhões de fortalezenses, habituados a um ritmo dinâmi
co, que o projetou diante dos nossos coestaduanos.

o SR. MANOEL SALVIANO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, comunico que na votação anterior
votei de acordo com o meu partido.

Em segundo, quero dizer que integrei, ainda que
por pouco tempo, a Comissão que fez a revisão da
emenda aglutinativa ao projeto de lei da Lei de Falênci
as e fui professor durante 25 anos desta matéria em Re
cife, por isso, gostaria de registrar a dedicação do Rela
tor Osvaldo Biolchi no belo trabalho realizado. Foi dado
um grande passo rumo à modernização dessa legisla
ção, com o concurso de negociadores que conseguiram
uma vitória excepcional: a concordância do Governo em
que as dívidas da Fazenda Pública não tenham privilé
gio na fase do processo de recuperação e do processo
falimentar, sendo pagos apenas os impostos, taxas, en
fim, os créditos tributários quando tiverem sido satisfei
tos os credores. É um grande passo que se dá para que
o Brasil tenha uma lei moderna e eficaz.

O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALMIR SÁ (PL - RR. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com o partido.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a solidariedade dos petistas e do povo do
Estado do Acre à família da companheira Francisca
Trindade por sua repentina perda. No pouco tempo
em que com ela convivemos nesta Casa, pudemos
desfrutar de sua solidariedade e do seu companhei
rismo.

Somos cristãos e acreditamos que aqueles que
partem não desaparecem, mas assumem uma nova
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forma de vida. Portanto, à companheira Francisca
Trindade desejamos êxito na sua nova viagem para a
eternidade.

Sr. Presidente, quero registrar ainda a honra que o
povo do Acre está sentindo com o apoio permanente re
cebido do Presidente Lula. Nos próximos dias, para lá
seguirão o Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca,
José Fritsch, e o Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Miguel Rossetto, onde discutirão questões importantes
para o desenvolvimento da nossa região, numa clara
demonstração de que o Presidente Lula está próximo
do povo acreano, contribuindo com o seu desenvolvi
mento. Desde já, desejo a S.Exas. boa acolhida por par
te do povo acreano.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. ZÉ GERARDO (PMDB - CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei conforme orientação do
meu partido, o PSDB.

O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
duas últimas votações, votei com o PMD8.

A SRA. DRA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. DRA. CLAIR (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero pa
rabenizar o Relator da Lei de Falências, Deputado
Osvaldo Biolchi, pela sensibilidade em acatar emen
da de minha autoria e do Deputado Wasny de Roure,
assim como emenda do Deputado Vicentinho, que
sobrepõem os créditos trabalhistas inclusive sobre os
contratos de câmbio.

Espero que amanhã esse parecer seja votado
nesses termos, o que beneficiará milhares de trabalha
dores, que, com certeza, já estão comemorando. Tive
contato com trabalhadores do Rio Grande do Sul que
estiveram aqui semana passada para discutir essa
questão.

Gostaria de trazer um único exemplo para com
provar a importância dessa emenda. Uma empresa de
Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, faliu em 1994.
Ela possuía 904 trabalhadores, um patrimônio de 3 mi-

lhões de reais e sua dívida trabalhista era de 1 milhão e
100 mil reais. No entanto, os adiantamentos de contra
to de câmbio estavam em tomo de 5 milhões e 200 mil
reais. Isso significa que nenhum trabalhador iria rece
ber seus direitos trabalhistas.

Sr. Presidente, não poderia deixar de
parabenizar o Deputado Osvaldo Biolchi por inserir as
emendas no seu parecer.

Obrigada.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. ANíBAL GOMES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi
ma votação, votei de acordo com a orientação do par
tido.

O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. ROGÉRIO SILVA (PPS - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas
votações, votei de acordo com a orientação do parti
do.

O SR. REGINALDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. REGINALDO LOPES (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convi
do os colegas Deputados a participar, amanhã, às
10h, no Plenário n° 10, do lançamento do Manifesto
10, que contará com a presença do Ministro da Edu
cação, Cristovam Buarque, e a aderir à manifestação,
assinando o documento.

Esse ato convida a Casa para a construção de
um pacto nacional em defesa da educação. Para
pensar no desenvolvimento econômico brasileiro,
temos de investir maciçamente nesse setor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Srs.

Deputados, o Presidente deixou comigo a lista de ins
crição. Aqueles que desejam justificar sua presença
podem fazê-lo, mas sem passar na frente dos demais
Parlamentares.
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Passo a ler os nomes dos Deputados inscritos:
Lincoln Portela; Dr. Pinotti; Wilson Santos; João
Magno; Agnaldo Muniz; Neuton Lima; Edson Duarte;
Luis Carlos Heinze; Serafim Venzon; João Grandão;
Antonio Carlos Mendes Thame; Átila Lins e Nilton
Capixaba.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (PL - MG. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, não importa quem foi o au
tor dos disparos, mas o assassinato do repórter foto
gráfico da revista Época, Luiz Antônio da Costa, nos
preocupa e chama a atenção para a perigosa escala
da de radicalização. Uma tendência que se iniciou no
campo e que já chegou à região metropolitana, inva
dindo tribunais, a Esplanada dos Ministérios e até o
Congresso Nacional.

Medidas precisam ser tomadas para evitar que
o País caminhe nessa perigosa rota, instaurando uma
crise que não interessa a ninguém.

A escalada da desordem chegou ao cúmulo de
levar juízes, procuradores e promotores a ameaçar
com uma greve declaradamente ilegal. Os guardiões
das leis ameaçam descumpri-Ias.

Sr. Presidente, cabe a todos os Poderes da
República trabalhar juntos pela manutenção das
nossas instituições. Os desentendimentos e os
conflitos têm de ser conduzidos e mediados, como
em toda sociedade inimiga de atos violentos e
radicais.

Ao tomar posse, o Presidente Luiz Inácio
executou uma dura política fiscal e monetária, que
deu certo. Agora precisa dar outro choque: o da
legalidade. Somente assim manterá a ordem pública.
É necessário desfazer, com urgência, os temores que
estão tomando conta do povo do campo e agora das
cidades. Ou, então, brevemente teremos os
sem-comida saqueando supermercados, os
sem-dinheiro assaltando bancos e até os sem-carro
tomando nossos veículos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos
sabedores de que numa verdadeira democracia
nenhum direito é irrestrito. O direito de cada um
termina onde começa o do outro, e os limites desses
direitos são definidos por leis.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.

O l: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. é: Jalavra.

O EiR. DR. PINOITI (PMDB - SP Pela ordem.
Sem revi :;ão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputad >s, ocupo a tribuna no dia de hoje para regis
trar a ma lifestação que a quase totalidade das Prefei
turas do Estado de São Paulo pretende realizar, na
próxima' erça-feira, dia 5 de agosto, com o objetivo de
protesté:il contra a redução sistemática dos repasses
do Fundo de Participação dos Municípios.

A cecisão pela realização dessa manifestação,
que devl~ se concretizar com a paralisação das ativida
des das I>refeituras, mantendo apenas os serviços es
senciai~; je saúde, coleta de lixo e abastecimento de
água, oc Jrreu numa reunião em que compareceram
represenantes das 16 associações regionais de Muni
cípios clt: Estado, na cidade de Fernão, no noroeste
paulista. Nesse mesmo dia, pretendem se reunir na
Assembl iia Legislativa para promover um ato público.

Os Prefeitos paulistas reclamam que ocorreu
queda d, receitas do FPM em cerca de 19%, em mé
dia, no li 'imeiro semestre deste ano, se comparado a
igual pEnado do ano passado. Alegam, ainda, que en
quanto ():; repasses do Fundo são reduzidos, sobem
os custc~ de energia, telefone efolha de pagamentos.

0:9rto, Sr. Presidente, é que a atual Lei de Res
ponsabildade Fiscal, herdada do Governo anterior,
embora IIem-intencionada em seu propósito de zelar
pelos gcl~;tOS públicos, acabou se transformando numa
camisa·je-força que multiplica as responsabilidades
dos administradores municipais e retira recursos e au
tonomia

Oé ltO se agravou com a desativação das ativida
des eco'13micas nesses últimos anos, o que trouxe im
pacto nl: gativo nas arrecadações municipais e nos
próprios 'epasses constitucionais.

Sqlundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo,
a arreCd( lação do ICMS teve uma queda de 13% no
primeire semestre deste ano em relação ao mesmo
período: e 2002. Por sua vez, a Secretaria de Tesouro
Naciom:.! informa que a queda nos repasses deve che
gar a 4b' 10 nos meses de junho e julho em relação a
maio.

O lll8.is grave, Srs. Parlamentares, é que os Mu
nicípios Ilequenos, que têm no FPM sua principal fon
te de re:1 lita, são os principais prejudicados com essa
reduçã(i jrástica nos repasses e, com eles, a popula
ção mai:. pobre, que depende exclusivamente dos
serviço: públicos de saúde, educação, transporte,
entre outros.
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Estamos tendo conhecimento pela imprensa de
que o que está acontecendo com os Municípios paulis
tas não representa um fato isolado. A Associação Mi
neira de Municípios também discute com as Prefehu
ras do Estado a possibilidade de paralisação, seguida
de manifestação em Brasília.

A crise, Sr. Presidente, acarreta, imediatamente,
o crescimento da demanda pelos serviços públicos es
senciais, sendo precisamente no Município, onde
mora o cidadão, como diria Ulysses, onde essas ques
tões se manifestam com mais gravidade. A população
recorre primeiramente à Prefeitura para apresentar
suas necessidades. E os custos para manutenção des
ses serviços cresceram, em média, 20% nesses últi
mos meses, situação que se agravou sobremaneira
depois da redução dos repasses constitucionais.

Mais do que nunca, é precisa pensar no fortaleci
mento do municipalismo brasileiro. É preciso, de forma
crescente, descentralizar as atividades da administra
ção pública, repassando mais recursos e mais autono
mia para as Prefeituras, assim como criar condições
para que suas populações possam fiscalizar e cobrar
os atos de seus administradores. Só com descentrali
zação correta do processo político e administrativo te
remos controle social, instrumento e fruto da democra
cia, sem o qual ela não existe.

O Brasil, pelas suas dimensões continentais, só
conseguirá viabilizar sua administração pública por
meio do fortalecimento dos Municípios e não do seu
enfraquecimento, como aconteceu nos últimos anos.
Somado a isso, é fundamental a mudança de rumos na
política econômica para que o País volte a crescer, a
gerar empregos, a melhorar o poder aquishivo dos tra
ba�hadores' fatores fundamentais para aumentar as
arrecadações municipais e dar melhores condições de
trabalho às Prefeituras.

Quero, nesta oportunidade, solidarizar-me com
os Prefehos e Vereadores de São Paulo e do Brasil
pelo movimento desencadeado. Precisamos aumentar
a parcela do Fundo de Participação dos Municípios em
vez de diminui-Ia, pois é a responsável pelas políticas
públicas que chegam ao cidadão.

Estou certo de que o Governo Federal, ainda es
timulado pelos ventos mudancistas que provocaram a
grande vitória do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
haverá de ter sensibilidade para essas legítimas e
oportunas manifestações, encontrando uma saída
para as justas reivindicações apresentadas.

Espero, também, que esta Casa acelere o estu
do da legislação que dispõe sobre as administrações
públicas estaduais e municipais, especialmente a Lei
de Responsabilidade Fiscal, que deve ser aperfeiçoa-

da, para que não continue sendo entrave ao desen
volvimento da municipalidade.

Expresso minha solidariedade aos Municípios,
pois, na realidade, nesses 10 anos de neoliberalismo
que tivemos, eles foram cada vez mais tratados como
instituição de segunda classe, com a delegação de
múltiplas funções, com poucas condições de cumpri
mento, principalmente as financeiras.

Não podemos admhir que isso continue, quando
estamos sob a égide de um Governo que entende que
é no Município que a democracia se faz sentir. Se ele
não tiver as condições adequadas, não haverá contro
le social. E sem controle social não há democracia.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSOB-MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas registrar a enorme satisfação que estamos vi
vendo em Mato Grosso com a expansão da universi
dade federal rumo ao interior do Estado.

Enquanto há hoje quase 15 mil vagas
completamente ociosas nas universidades públicas
brasileiras, em Mato Grosso o processo é inverso. Lá,
a UFMT embrenha-se, vai para o interior. Ontem, o
Reitor Paulo Speller anunciou a criação de 950 vagas
para o Município de Tangará da Serra, que receberá
pela primeira vez o campus da UFMT. Em janeiro,
haverá o primeiro vestibular para o curso de
Educação Física.

Sr. Presidente, é muito provável que V. Exa.
nunca tenha ido a Tangará, a maior cidade do
Chapadão do Parecis, que, segundo a FAO, é a maior
área contínua fértil do planeta Terra. Nessa região
estão situados os Municípios de Campo Novo e
Sapezal, os 2 maiores produtores de soja do Brasil,
ao lado de Sorriso.

A UFMT está chegando à região mais próspera
do País para o agronegócio. Também em Campo
Verde, belíssima cidade, situada a 130 quilômetros de
Cuiabá, terão início 4 cursos da UFMT. Primavera do
Leste, cidade maravilhosa, impressionante, com
apenas 17 anos de idade, já tem 45 mil habitantes e
receberá o curso de Agronomia. Marquem estes
nomes: Primavera do Leste, cidade exponencial,
Água Boa e Juína.

Nesta noite, parabenizo o Reitor Paulo Speller e
toda a direção superior da Universidade Federal de
Mato Grosso pela determinação de levar nossa
universidade ao campo, ao interior.
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Muito obrigado pelo espaço, Sr. Presidente, De
putado Inocêncio Oliveira. Convido VExa. a, ainda
este ano - quem sabe -, visitar essa região maravi
lhosa onde o Brasil acontece e dá certo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURíCIO RABELO - Sr. Presidente,

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

VExa. a palavra.
O SR. MAURíCIO RABELO (PL - TO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
justificado, nobre Deputado Maurício Rabelo.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, farei 2 regis
tros: o primeiro é que o Presidente João Paulo Cunha
comprometeu-se a submeter, amanhã, à apreciação
deste Plenário projeto que cria 183 Varas da Justiça
Federal. Nesse projeto há destaque da maior relevân
cia: a criação dos Juizados Especiais.

Isso quer dizer, Sr. Presidente, justiça para os
pobres. É a Justiça Federal chegando de barco ou até
mesmo em comboio de caminhões nas regiões mais
longínquas e pobres deste Brasil. É um novo Brasil
também pelo lado da Justiça Federal.

Agradeço ao Presidente da Casa, que soube, no
momento adequado, dentro desta convocação
extraordinária, colocar esta matéria em pauta.

Outro assunto, Sr. Presidente, é que o
Presidente Lula tem dado a importância devida à
infra-estrutura do País. As estradas federais estão
falidas. De modo particular, no Estado de Minas
Gerais, não houve investimentos nos últimos anos.

No próximo sábado, o Ministro dos Transportes,
Anderson Adauto, irá à cidade de Ipatinga, onde
lançará edital de licitação para o projeto técnico
ambiental de duplicação da BR-381, que liga Belo
Horizonte a Governador Valadares.

Consideramos a presença do Ministro uma vitó
ria para o povo de Minas Gerais e - por que não ?
para o povo brasileiro. Centenas de acidentes ocor
rem anualmente naquela estrada, vitimando pessoas
que trafegam na região e em direção ao Nordeste.

Por isso, receberemos o Ministro com muita
satisfação.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, se formos pesquisar, nos
tempos mais recentes, todas as propostas de gover
no formuladas pelas forças políticas comprometidas
com o futuro deste País, ali, sem sombra de dúvida,
vamos encontrar a que, definindo a função social do
crédito bancário, exige seu direcionamento nesse
sentido.

É claro que se já tivéssemos atendido às
preocupações definidas pelo Constituinte de 1988,
que arrolou no art. 192 da Carta Magna, com cuidado
e precisão, os pontos mais sensíveis do sistema
financeiro que necessitavam de regulamentação, o
País poderia contar com um setor que é,
possivelmente, dos mais modernos e dinâmicos do
mundo, mas que não se vale desse dinamismo para
atender os interesses de nossa gente.

Assim e diante do que estamos vendo, nosso
sistema financeiro está longe, muito longe daquilo
que diz o caputdo art. 192:

"Art. 192. O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da
coletividade (...)."

De fato, Sr. Presidente, a intermediação
financeira, atividade afinal para que foram criados os
bancos, inexiste na prática, já que mais seguro e
rentável é comprar títulos do Governo, com prazo e
juros melhores. E, desnecessário dizer, praticamente
sem correr qualquer risco.

Diante de uma situação assim tão esdrúxula, já
nos é possível afirmar que o sistema financeiro
nacional somente empresta dinheiro a quem provar
que dele não necessita. Porque os efetivamente
necessitados, esses sequer têm acesso a conta
corrente em uma agência bancária, entre as milhares
e milhares que existem por todo o País.

A situação começa a mudar. O Presidente Lula
definiu a aplicação de recursos bancários em linhas
de microcrédito, capazes, portanto, de levar as
pequenas quantias necessárias à implementação de
microempresas à agricultura familiar, à reciclagem
profissional, enfim, a uma infinidade de medidas e de
áreas capazes de melhor definir a inclusão social por
que tanto batalha o Presidente Lula. E o Banco do
Brasil, o maior banco da América Latina, já criou uma
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subsidiária, um banco popular capaz de levar adiante,
seguramente, com sucesso, a determinação
governamental.

Não é uma tarefa das mais fáceis. O uso do
cachimbo faz a boca torta, é o nos ensina a sabedoria
popular. Assim, corrigir distorções e mais distorções
que existem há décadas seguidas não será fácil. Um
exemplo dos mais emblemáticos nos foi dado pelo Sr.
Gustavo Loyola, ex-Presidente do Banco Central,
condenado ao que ele chamou de direcionamento do
crédito. Entendendo que isso ocorre, de forma geral,
no crédito às atividades agrícolas, somente poderá
gerar distorção. E alega o ex-Presidente do Banco
Central, antes de mais nada, que isso tende a ocorrer
porque o BACEN não tem condições, principalmente
em termos de recursos humanos, para dar conta da
tarefa de fiscalizar o setor.

Na verdade o Sr. Loyola está usando as
palavras para esconder seus pensamentos. A medida
governamental é tímida, exigindo dos bancos
privados nem 2% do total de seus empréstimos para
essa área de forte inclusão social, em troca, é certo,
de novas benesses, como, por exemplo, liberação de
parte dos depósitos compulsórios. A medida, assim, é
ainda tímida, mas já representa a retomada daquelas
propostas, digamos, históricas que a Esquerda
brasileira vem trazendo ao debate e, agora, à ação. E
isto, para os senhores do capital, para os senhores
banqueiros, é sumamente perigoso, porque pode
definir um novo direcionamento da ação bancária,
com redução desses juros que já ultrapassam o crime
de usura, mas que tenderão pelo menos a longo
prazo, a dar ao crédito bancário sua função precípua,
que é a social.

Estamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
louvando mais uma excelente medida do Governo
Lula, certos de que as autoridades financeiras não
esmorecerão enquanto não tiverem definida ou, pelo
menos, equacionada a função do crédito, uma
conquista de alto alcance popular. Os senhores
banqueiros têm a obrigação de entender que o que se
lhes oferece é mais uma parceria, para fazê-los,
também, a pá e a bússola do desenvolvimento do
País, obra que afinal cabe a todos nós.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Logo no art. 3° de nossa Constituição encontramos os
objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, entre outros, "erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais" (art. 3°, 111).

Não é o instante, é certo, de examinarmos as
causas dessas desigualdades regionais que impõem

a regiões imensas de um nosso país em desenvolvi
mento - muito mais da metade de nosso território - a
pobreza como o cotidiano da vida dos que ali vivem.
Inácio Rangel, cientista político de renome, chegou a
admitir a existência de dois Brasis, procurando bem
caracterizar a dualidade básica da economia do País.
Mas essas desigualdades, não há dúvida, somente
poderão ser de fato equacionadas e, ainda que a lon
go prazo, resolvidas, se os próprios representantes
da Região Norte e da Região Nordeste puderem par
ticipar das deliberações dos fóruns que buscam moni
torar toda essa gama de diversidades econômicas e
sociais que caracterizam nosso imenso Brasil.

Nesse sentido foi que, em reunião realizada em
Manaus, com a presença do companheiro e Ministro
Ciro Gomes, tivemos a oportunidade de pôr em
debate a necessidade de que certas regalias e certas
preferências deixassem de pertencer a apenas
alguns poucos Estados, para que a Federação
pudesse ter representação efetiva em tais
organismos.

Assim, conseguimos fosse indicado para o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social o
Pastor rondoniense Joel Holder, Presidente da
Congregação das Assembléias de Deus em Porto
Velho, além de diretor da Rádio Boas Novas e da
Fundação de Assistência das Assembléias de Deus,
a FUNDA0.

Nosso Estado, assim, poderá contar com a pre
sença efetiva de um representante seu naquele Con
selho, um cidadão de honorabilidade indisputável e em
condições de colaborar, com toda a eficácia, na análi
se dos problemas que tanto afligem nossa região, essa
Amazônia cantada em prosa e verso, mas pouco co
nhecida quando se pretende trazer aos amazônidas a
certeza de uma vida mais digna, de menor exclusão
social, reconhecendo-os como agentes do desenvolvi
mento auto-sustentado do Brasil.

É preciso que preocupações da espécie
estejam sempre presentes na ação parlamentar dos
representantes daquela imensa área nacional. Junto
ao BNDES, ainda no mesmo sentido de acabar com o
isolamento a que são relegados nossos Estados,
estamos conseguindo que sejam financiadas
empresas de Rondônia que se disponham a fazer
suas exportações pelo Oceano Pacífico, uma forma,
digamos, de liquidar de uma vez por todas com esse
conceito de "distância" e de "longe" que tanto nos
agride. O BNDES financiará obras de infra-estrutura,
inclusive em países vizinhos, para viabilizar esse
novo caminho de nossas exportações, trazendo, sem
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sombra de dúvida, novo impulso à economia do
Estado e do País.

O Conselho e o BNDES são duas entidades de
desenvolvimento econômico e social. E sua ação
conjunta, na forma como estamos começando a
fazer, com nossa representação específica no
Conselho e a decisão do BNDES de financiar ainda
mais nossas exportações já são um indício mais
sólido de que os ventos começam a soprar em outra
direção, a do futuro de Rondônia.

Grato pela atenção.
O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, assistimos durante decêni
os ao drama do êxodo rural para as grandes cidade. É
verdade que o fluxo continua e continuará, não ape
nas para grandes cidades, mas para médias e peque
nas também. Tanto isso é verdade que a fisionomia de
umas 10 a 20 cidades de porte médio, em Rondônia,
já está preocupando não somente os administradores
municipais, mas também o Governo do Estado, Se
cretarias especializadas e as bancadas parlamenta
res federal e estadual.

Analisando as estatísticas do IBGE, fruto do
Censo Demográfico de 2000, encontramos a feição
urbanizada da população do Estado de Rondônia. De
um total de 1 milhão 377 mil 792 habitantes do
Estado, 883.048 habitantes, ou seja, 64% da
população, vivem nos centros urbanos, e 494.744
habitantes, 36% do total, permanecem no meio rural.

A Capital, Porto Velho, detinha população total de
334.685 habitantes, com 81,7% dela vivendo na sede
municipal e 61.089 habitantes no meio rural. O que
desperta forte inquietude é constatar que 5 Municípios
já apresentam percentuais da população no meio ur
bano acima de 80% do total, índice considerado peri
goso. São eles: Vilhena, 94,4%; Guajará-Mirim, 86,8%;
Ji-Paraná, 85,2%; Pimenta Bueno, 83,2%; e Cerejei
ras, 81,6%. E outros Municípios já se aproximam des
sa marca, como Ariquemes, 73,8%; Rolim de Moura,
72,6%; Candeias do Jamari, 71,3%; e Cacoal, 69,9%.

Essa concentração urbana é perigosa tanto
pelo esvaziamento do campo e resultante queda na
produção agrícola quanto pela desconfortável
presença na cidade de uma leva de migrantes
despreparada, sem capacitação, para ser absorvida
por postos de serviço inexistentes no meio urbano.

SI Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em con
traposiçG o à migração rural/urbana, estão surgindo
várias hiciativas de permanência da população jo
vem no: ampo, fruto da criatividade de grupos de jo
vens rur,tis. Chama a atenção o empenho dos mem
bros da F'JR - Pastoral da Juventude Rural. Esses jo
vens optaram, nos Estados de Minas Gerais e do
Espírite. :3anto, por iniciar cursos de formação com o
sugestivo nome de Escola Filhos da Terra, com 4 eta
pas em r,eríodos intensivos, durante 2 anos. Notável
nesse pr,)jeto é a capacidade organizativa dos própri
os joven:; que promovem a Escola Filhos da Terra.

Rt:!étlizou-se em dias da semana passada, na
cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, a
primeira ~tapa do curso destinado a preparar líderes
que po~;!;am, na área rural, atuar na construção da
sociedaje solidária. A intenção principal da iniciativa
é desputar a consciência do jovem do campo para
sua digndade como pessoa, responsabilidade como
cidadão I~ compromisso como cristão com os valores
evangélicos na busca de fraternidade sem fronteiras,
à luz da . iliação divina.

E!: ~ as notícias do encontro de Governador Vala
dares fer am amplamente divulgadas no jornal Folha
de S.P;'1I110, em artigo intitulado Jovens Lideranças
Rurais, assinado por D. Luciano Mendes de Almeida,
Arcebisp J de Mariana, Minas Gerais, publicado no dia
26 de julho de 2003. Para sermos honestos, informa
mos que utilizamos trechos do artigo de D. Luciano
Mendes ie Almeida e a postura da idéia geral.

É := reciso abrir espaço para esses rapazes e
moças, c,ue vão assumindo ainda mais seu papel, seu
lugar na >ociedade. Dá gosto acompanhar o entusias
mo e a (( ,ragem com que se reúnem e cumprem a pro
gramaçú) intensa para os dias de encontro em Gover
nador V.l adares. Acreditam na própria identidade rural
como fél t x de realização pessoal e de promoção do
País.

Not a-se nesses jovens o anseio de respeitar a
cultura, ·)5 valores e a mística da terra, do amor à natu
reza, ongime de vida sadia e austera do trabalho, a
vontade ,Ie fortalecer os laços da família e de amizade
e de fOI r,entar as organizações locais, na busca de
condiçô~5 dignas de vida no campo, conquistando a
plena cidadania.

Hi'l uma forte insistência no engajamento
comuniL~ rio com metas definidas, na perspectiva do
desenv::,lvimento sustentável. Diante das propostas
de rapa;: 3S e moças que participaram da Pastoral da
Juventll<: e Rural e de outros grupos e associações
com os I nesmos ideais, cabe à sociedade brasileira
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acolher o justo anseio que manifestam e oferecer o
devido apoio e incentivo.

Assim, além da urgência de leis adequadas
para assegurar o direito à terra, há exigências básicas
a serem alcançadas para a permanência no campo.

A primeira é a educação enraizada no próprio
ambiente cultural, que habilite os jovens a viver e
trabalhar na terra. Merece especial atenção o mérito
da Escola Filhos da Terra, atualmente em vários
Estados e que salvaguarda em períodos alternativos
o comparecimento à escola e a presença no próprio
lar, na propriedade.

Segunda exigência básica é o atendimento à
saúde, com a criação de hospitais gerais distribuídos
pelas microrregiões do interior, de postos de saúde e
de serviços odontológicos, contando com um quadro
de profissionais de saúde à disposição da sociedade
rural.

E a terceira exigência é o auxílio tecnológico,
com orientação para o plantio de grãos, de frutas e de
hortaliças e para o aumento da produção de leite e de
carne. Muito ajuda a série de excelentes programas
de televisão voltada para a população rural. Indispen
sáveis igualmente são as atuais e outras medidas do
Governo - financiamentos para projetos de pequenos
agricultores, incentivo à agricultura familiar e à agroin
dustrialização - que permitam a modernização dos
meios produtivos e maiores ganhos para os produto
res.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
Estado do Pará, o projeto da Escola Família Agrícola
nasceu dentro de uma ação da Organização
Não-Governamental Viver, Produzir e Prosperar,
localizada na Transamazônica. A Escola Família
Agrícola, do Estado do Pará, em tudo se assemelha à
Escola Filhos da Terra, dos Estados de Minas Gerais
e do Espírito Santo. O presidente da associação do
Pará é um agricultor de Medicilândia, Sr. Darcírio
Bronze.

A Escola Família Agrícola do Rio Uruaí, em Gu
rupá, no Pará, está voltada para o desenvolvimento
da região com respeito e valorização do modelo fami
liar agroextrativista conhecido e praticado historica
mente pela população local, baseado: a) na participa
ção dos pais, dos alunos e dos monitores; b) na práti
ca da vivência comunitária e no respeito ao próximo;
c) na profissionalização do jovem trabalhador e traba
lhadora rural agroextrativista, agente de transforma
ção e desenvolvimento.

A metodologia está baseada na "pedagogia da
alternância", que possibilita articular teoria e prática

de educadores e jovens, à medida que na semana de
internato realiza-se a socialização das experiências
vivenciadas pelos jovens, bem como estudo e debate
a partir dos problemas concretos levantados na
vivência.

Neste momento, o educador tem o papel de
mediador. Nas duas semanas em que o jovem está
desenvolvendo atividades na propriedade da família
recebe a visita do educador. Essa visita melhora o
conhecimento e ajuda a construir novas alternativas
na propriedade e também a melhorar a relação
familiar.

A manutenção da Escola Família Agrícola é feita
através de uma associação de famílias, por meio de
um sistema de parceria, com o apoio de órgãos
públicos e privados do Município, do Estado e da
União e também com seus próprios recursos, já que
cada família contribui trazendo o que produz em sua
propriedade para alimentação dos jovens na
instituição.

Os órgãos locais, Prefeituras e instituições di
versas e as Secretarias de Estado da Educação e da
Agricultura apóiam financeira e tecnicamente o proje
to. A ARCAFAR - Associação Regional das Casas
Familiares Rurais apóia e coordena o funcionamento
das Escolas Família Agrícola no Estado e na região
amazônica, no que diz respeito à "pedagogia da alter
nância", proporcionando a capacitação dos associa
dos e dos educadores.

A gestão é desenvolvida com a participação das
famílias, que se responsabilizam, junto com os
educadores, pelo processo formativo. A Escola
Família Agrícola é gerida por uma associação das
famílias, composta pelos pais dos jovens e
instituições associadas. A assembléia geral das
famílias elege um conselho gestor ou uma diretoria
com representantes das comunidades para
desenvolver a gestão da Escola Família Agrícola.

É indiscutível a necessidade de formação dos
educadores, através da capacitação na proposta di
dático-pedagógica da "pedagogia da alternância",
para exercerem com eficácia todas as atividades ine
rentes à Escola Família Agrícola e ao acompanha
mento. A capacitação é coordenada pela ARCAFAR 
Associação Regional das Casas Familiares Rurais.
Os monitores das Escolas Família Agrícola são, ideal
mente, engenheiros agrônomos, engenheiros flores
tais, engenheiros de pesca, biólogos, veterinários e
zootecnistas. Participam também técnicos agrícolas e
pessoas na área de letras e pedagogia.

As possibilidades de realização e de
certificação do curso estão garantidas pela nova Lei
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de Diretrizes e Bases de Educação (Lei n° 9.394/96) e
nas legislações complementares (diretrizes
curriculares, decretos federais e portarias do
Ministério da Educação).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
poder-se-ia indagar: por que escolas familiares
agrícolas? Um elenco variado serve para justificar a
necessidade: falta formação nos agricultores; a
educação não atende as necessidades do meio rural;
empobrecimento das famílias rurais; alto custo de
manutenção das escolas; distanciamento das
relações familiares e problemas geográficos (os
alunos moram até a 50 quilômetros da escola); atinge
duas gerações; contribui para a redução do êxodo
rural; e falta educação agrícola voltada à formação
integral do jovem.

Para quem se destina a Escola Família
Agrícola? A jovens a partir de 14 anos ou que
completarão essa idade até o meio do ano seguinte;
que tenham completado a 43 série; de ambos os
sexos; que queiram formação capaz de contribuir com
o processo de desenvolvimento da comunidade.

Ao longo da Transamazônica, no Pará, existem
em funcionamento Escolas Família Agrícola nos Mu
nicípios de Medicilândia, com 50 alunos; Pacajá, com
22 alunos; Uruará, com 25 alunos; e Brasil Novo, com
30 alunos, o que resulta um total de 127 alunos na re
gião. Estão em processo de formação as escolas de
Rurópolis e Altamira. Já existem Escolas Família Agrí
cola nos Municípios de Alenquer, Santarém, Gurupá
e Cametá.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Rondô
nia se caracteriza por ser um Estado muito jovem, for
mado por migrantes provindos de todas as regiões
brasileiras, destacando-se os Estados de Minas Ge
rais, Espírito Santo, Paraná e os do Nordeste.

Os primeiros contatos para conhecimento e im
plantação das Escolas Família Agrícola começaram
por volta de 1983, com a visita de estagiários do Cen
tro de Formação para Monitores, do Espírito Santo, à
região de Ouro Preto do Oeste, promovido pela Co
missão Pastoral da Terra.

Somente em 1987, no Município de Cacoal, são
intensificadas as reuniões com as comunidades rura
is do Setor Linha 10 e vizinhanças, para a divulgação
do funcionamento da Escola Família Agrícola e do pa
pei da família no processo de implantação e manuten
ção da escola. Todo o trabalho de implantação da
Escola Família Agrícola de Cacoal foi coordenado
pelo Padre José Simionatto.

Ainda em 1987, são enviados para o Centro de
Formação de Piúma, Espírito Santo, os primeiros
candidatos a monitor (Valter, Dimas, Rodinei e José
Francisco), e no final do mesmo ano começa a cons
trução da Escola Família Agrícola Padre Ezequiel Ra
min, na Linha 10, em Cacoal.

No ano de 1988, são enviados mais candidatos
a monitor ao centro de formação. Além disso, expan
de-se o trabalho de implantação de outra Escola Fa
mília Agrícola, na Diocese de Ji-Paraná, no Município
de Ouro Preto do Oeste, também coordenado pelo
Padre José Simionatto.

Em 1989, é inaugurada a Escola Família Agríco
la de Cacoal e começa a construção da escola de
Ouro Preto do Oeste. São enviados mais candidatos
a monitor para o Centro de Formação de Piúma. Ao
mesmo tempo em que se constrói a Escola Família
Agrícola de Ouro Preto do Oeste, em Ji-Paraná, são
realizados encontros nas comunidades locais e, no fi
nal do mesmo ano, começa a construção da Escola
Família Agrícola Itapirema, coordenada pelo Padre
Toninho.

No mês de fevereiro de 1990, é inaugurada a
Escola Família Agrícola de Ouro Preto do Oeste (hoje
Vale do Paraíso). Ainda são realizados no Regional
da Mata encontros com diversas comunidades rurais
na busca de concretização do sonho de diversos agri
cultores da região de terem sua própria escola.

Já em 1991, além da inauguração da Escola Fa
mília Agrícola de Itapirema, em Ji-Paraná, inicia-se a
construção da Escola Família Agrícola Chico Men
des, localizada em Novo Horizonte, até então Municí
pio de Rolim de Moura, sob coordenação do Padre
Natal. E foram realizados encontros para discussão e
criação de uma entidade própria para manter e coor
denar todas as atividades da Escola Família Agrícola.

As Escolas Família Agrícola de Rondônia são as
seguintes:

1) Escola Família Agrícola Padre Ezequiel Ra
min, localizada na Linha 10, Km 04, Cacoal, Rondô
nia, a qual oferece curso regular de ensino fundamen
tai (5a a 8a séries), curso regular de ensino médio e
curso profissionalizante de técnico em agropecuária.

2) Escola Família Agrícola Vale do Paraíso, loca
lizada na Linha 200, Km 14, Vale do Paraíso, Rondô
nia, a qual oferece curso regular de ensino fundamen
tai (53 a 83 séries).

3) Escola Família Agrícola Itapirema, localizada
na Linha 04, Km 09, Ji-Paraná, Rondônia, a qual ofe
rece curso regular de ensino fundamental (53 a 8a sé-
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ries), curso regular de ensino médio e curso profissio
nalizante de técnico em agropecuária.

4) Escola Família Agrícola Chico Mendes, locali
zada na Linha 160, Km 4,5, Lado Norte, Novo Hori
zonte Do Oeste, Rondônia, a qual oferece curso regu
lar de ensino fundamental (5aa sa séries).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, resumin
do, em Rondônia, nas diversas Escolas Família Agrí
cola, o número de alunos matriculados no ano de
2003 é de 643. Além das Escolas que estão funcio
nando há alguns anos, está sendo construída a Esco
la Família Agrícola de Machadinho D'Oeste, com o
funcionamento previsto para o próximo ano, com as
características de escola extrativista. Além de Macha
dinho D'Oeste, mais 3 Municípios têm projetos de
Escolas Família Agrícola: Vale do Anari, Costa Mar
ques e São Francisco.

Em Rondônia, a AEFARO - Associação das
Escolas Família Agrícola de Rondônia é presidida
pelo Sr. João Batista Costa e tem como Secretario
Executivo o Sr. Valter Zumack.

A linha de trabalho das Escolas Filhos da Terra,
de Minas Gerais e do Espírito Santo, tem um mesmo
ponto de convergência com a das Escolas Família
Agrícola dos Estados do Pará e de Rondônia: a edu
cação enraizada no próprio ambiente cultural, o que
habilitará os jovens a viver e a trabalhar na terra.

Merece especial atenção o mérito da Escola Fa
mília Agrícola ou Escola Família Rural na salvaguarda
em períodos alternativos do comparecimento à esco
la e da presença no próprio lar, participando das lides
do campo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a

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

V.Exa. a palavra.
O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
à Casa projeto de lei em que acrescento um parágrafo
ao art. 126 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, dis
pondo sobre veículos irrecuperáveis.

Sabemos que, principalmente no Estado de São
Paulo, existe uma indústria de roubo de veículos e de
utilização de documentos de veículos sinistrados
para a confecção de double, automóvel com dupla
documentação.

Estamos apresentando projeto de lei que impõe
às empresas seguradoras e aos adquirentes de veí
culos destinados à desmontagem que procedam ao

esmagamento dos mesmos e à devida baixa do regis
tro no prazo e na forma estabelecidos pelo
CONTRAN. Tal projeto permitirá, com certeza, que
acabemos com o mercado paralelo de documentação
de veículos adulterados em todo o território nacional.

Obrigado.
O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço

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

V.Exa. a palavra.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebemos mensagem do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) recla
mando da indiferença com que o Ministério das Minas
e Energia tem tratado o movimento e suas reivindica
ções. O MAB observa que participou, juntamente com
outros trabalhadores, da eleição do novo Governo,
com a esperança de que se fizessem mudanças no
campo. O movimento reconhece a continuidade do
processo, colocando-se à disposição do Governo
para a construção de um projeto popular.

O Governo, porém, tem sinalizado em sentido
contrário. Até hoje não se abriu um canal de diálogo
entre o movimento e o Governo, em particular com o
Ministério das Minas e Energia.

Não faltaram convites do MAB. A Ministra Dilma
Rousseff foi convidada a participar do Encontro Naci
onal do MAB, realizado de 9 a 13 de julho em Brasília,
onde reuniram-se 1200 lideranças de todo o País.
Estivemos lá e pudemos constatar o sucesso do
evento. Lamentamos - junto com o MAB - a ausência
da Ministra. S.Exa. perdeu uma grande oportunidade
de aprender com essa gente sábia como construir um
novo modelo energético; um modelo que não repita
os erros ambientais e sociais do Governo anterior.
Sem ouvir essa gente, qualquer projeto periga dar er
rado. Como o Governo pretende construir um projeto
popular, um novo país, se não escuta essa gente?
Eles vão continuar sendo excluídos do processo?

Outras autoridades, porém, perceberam a im
portância do encontro e marcaram presença, como,
por exemplo, o Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Miguel Rossetto; o Ministro das Cidades, Olívio Dutra;
o Secretario Especial de Aqüicultura e Pesca, José
Fritsch; o Presidente da ELETROBRÁS, Luís Pinguel
li Rosa e o Presidente do INCRA, Marcelo Resende.

Foi marcada uma audiência com a Ministra Dil
ma Rousseff, mas S.Exa. não compareceu.

Sra. Ministra, o Movimento dos Atingidos por
Barragens representa um contigente de 1 milhão de
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pessoas em todo País. Essa é uma realidade que a
senhora não pode deixar de ver. É sua obrigação his
tórica construir um novo modelo que resolva os pro
blemas atuais e impeça o surgimento de novos.

Os sinais que o Ministério tem dado, porém, são
em sentido contrário, como assinala documento do
MAB:

- A construção de barragens em parceria com o
capital internacional está como grande eixo deste Go
verno para a produção de energia;

- Isso significa que as barragens serão construí
das em parceria com as empresas privadas internaci
onais, como vinha sendo feito até agora, inclusive co
locando grandes aportes de recursos públicos em
função dessas empresas;

- A elaboração das diretrizes do novo modelo
teve ampla participação dessas empresas. Porém, o
MAB não participou e nem teve acesso à elaboração
das propostas;

- Em fevereiro deste ano o MAB entregou ao
MME um extenso documento com 11 pontos de rei
vindicações e proposições à solução dos problemas
deixados pela construção das barragens e a constru
ção de um novo modelo energético. Porém, nenhum
avanço teve. Inclusive há regiões onde existem cente
nas de famílias passando fome.

Diante da imobilidade do Governo, na sexta-fei
ra, dia 25 de julho, os atingidos pela barragem de
Castanhão/CE ocuparam a represa e paralisaram as
atividades da obra. Os atingidos pela barragem de
Manso/MT também ocuparam a obra na madrugada
de domingo para segunda. A obra ficará paralisada
por tempo indeterminado, informa o MAB.

Com essas ocupações o MAB pretende colabo
rar com as empresas estatais e o Ministério, chaman
do-os a avançarem na pauta geral do movimento.

Ao encerrar este pronunciamento, solicitamos à
Ministra Dilma Rousseff que elimine as barreiras en
tre seu Ministério e os atingidos por barragem. Essa
gente quer o diálogo; essa gente quer construir um
novo País; essa gente tem muito a contribuir; essa
gente - que acreditou e trabalhou por um novo Gover
no - não pode continuar sendo tratada com desprezo.

Obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
mos recebido vários reclamos do interior do Rio Gran-

de do Su sobre o projeto dos transgênicos. O Deputa
do João Grandão também trabalhou na Medida Provi
sória n° 114. Ainda não conseguimos fazer com que o
Governo enviasse para esta Casa o projeto em regi
me de urgência. O Palácio do Planalto prometeu que
nos enviaria em 30 dias. Estamos aguardando, ainda
para eslCl semana, quem sabe para a próxima, a fim
de que p)ssamos rapidamente discutir a questão dos
transgên coso

O::; financiamentos estão sendo encaminhados
para o [Ianco do Brasil e os demais agentes financei
ros, ma:; os produtores não estão conseguindo o en
quadram:mto, uma vez que não têm sementes certifi
cadas o :,uficiente.

É r,reciso discutir urgentemente esse projeto
que trata da liberação do uso dos transgênicos.

O :iR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a p '.Ilavra pela ordem.

O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. él Jalavra.

OS R. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or
dem. Seln revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veito a Jportunidade para registrar que no dia 4 de
agosto, ~egunda-feira, o Município de Brusque com
pletarál t3 anos de fundação, com a migração de ita
lianos, i:i19mães e poloneses.

A n ;onomia inicial foi a agricultura e o extrativis
mo, e hil mais ou menos 110 anos começamos a de
senvolv,ya atividade têxtil, que se destacou em todo
o Estadc de Santa Catarina. Brusque é considerado
berço dn fiação dos catarinenses.

D":llois, tivemos o ramo metal, mecânico, hoje
com enu -me destaque, assim como o turismo comer
ciaI. Lá emos um grande número de pequenas e
grande:: ojas, confecções.

Erf m, Brusque tem uma atividade econômica,
graças a Deus, que orgulha todos os brusquenses.
Foi Bru:que a primeira morada da Santa Paulina; de
pois el81 :;e deslocou para Nova Trento, onde exerceu
grande p :lrte de sua atividade.

QI.I'HO convidar todos os pares, bem como
V. Exa., p :Ira participar dos festejos em comemoração
ao tran:;, ;urso do 1430 aniversário do Município de
Brusqu.::.

O :: R. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavl: pela ordem.

O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. él Jalavra.

O :: R. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem re'.'i ;ão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputaj, >s, o anúncio feito ontem do pedido de con-
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cordata pelos frigoríficos das cidades de Itaporã e Ca- O SR. ÁTILA LINS - Sr. Presidente, peço a pa-
arapó, na região da Grande Dourados, gerou tensão lavra pela ordem.
e preocupação no mercado agropecuário e entre os O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
trabalhadores do setor. Esse fato é preocupante, uma VExa. a palavra.
vez que, o Estado de Mato Grosso do Sul tem sua O SR. ÁTILA LINS (PPS-AM. Pela ordem. Sem
economia voltada basicamente para a produção revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
agropecuária e detém o maior rebanho de gado de putados, quero registrar reunião que a bancada do
corte do Brasil. PPS teve, hoje, com o Ministro da Saúde, Sr. Humber-

Os 2 frigoríficos pertencem a um mesmo grupo to Costa, ocasião em que debatemos amplamente os
empresarial dirigido por José Antonio Fernandes. A problemas de saúde pública em nosso País.
principal preocupação de toda população assistida Sr. Presidente, como não poderia deixar de ser,
pelos serviços prestados dos frigoríficos é a respe~o aproveitei para fazer algumas reivindicações para o
do temido desemprego. Os Municípios prejudicados Estado do Amazonas, principalmente a questão do
com este fechamento são de pequeno porte, e essas teto do SUS. O nosso Estado é o que menos recebe
empresas representam uma possibilidade de melho- do Ministério da Saúde. O Ministro prontificou-se a re-
ria de vida, por meio de um trabalho digno e honesto. examinar a questão porque reconhece que o Gover-
As empresas do setor frigorífico são as maiores em- nador Eduardo Braga tem fe~o um grande trabalho,
pregadoras dos Municípios. principalmente na área da saúde publica. O Amazo-

Cálculos das empresas de compra e venda de nas investe cerca de 26% nessa área.
bovinos e do Sindicato Rural de Dourados contabili- Sr. Presidente, solicitamos também ao Ministé-
zam que o rombo pode chegar a R$20 milhões, já que rio da Saúde apoio para o problema da epidemia de
os 2 frigoríficos - juntos - abateram de 10 a 15 mil ca- malária que está assolando nosso Estado.
beças de gado no último mês, que foram compradas a Um dos projetos do Governo Federal é no senti-
prazo. do de debelar o problema de endemias. Portanto, es-

Senhores, a situação é preocupante, pois, se- peramos que o Governo, por meio do Ministério da
gundo o Sindicato Rural de Dourados, o problema é Saúde, ajude o Governador Eduardo Braga a debelar
maior do que se apresenta. Os pecuaristas, sem rece- essa epidemia de malária na Capital e no interior do
ber dos frigoríficos, deixarão de pagar seus fornece- Amazonas.
dores e prestadores de serviços. Estamos convencidos de que o Ministro vai aju-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quere- dar nosso Estado nessa questão. S.Exa. visitará o
mos registrar nossa preocupação, pois o setor frigorí- Amazonas, nos próximos dias, atendendo convite do
fico é de fundamental importância para a economia Governador Eduardo Braga e de todas as lideranças
desses 2 Municípios e também para o Estado de do Estado.
Mato Grosso do Sul. Assim, devemos ficar atentos O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
aos problemas que afetam o setor agropecuário, para peço a palavra pela ordem.
reverter quaisquer problemas futuros que possam O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
prejudicar a vida dos sul-mato-grossenses. VExa. a palavra.

Peço a VExa. que divulgue meu pronunciamen- O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
to nos órgãos de comunicação da Casa. ordem. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presiden-

Muito obrigado. te, Sras. e Srs. Deputados, a Federação dos Trabalha-
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME - dores na Agricultura no Rio Grande do Sul - FETAG

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. enviou ofício, esta semana, ao Presidente Luiz Inácio
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Lula da Silva, solicitando que seja emitida medida

VExa. a palavra. provisória para liberar a comercialização e o plantio
da soja transgênica e, com isso, regularizar, automati
camente, a situação dos financiamentos para o custe
io da safra 2003/2004. O motivo é que os bancos não
liberam os recursos para o plantio de soja sem o certi
ficado ou nota fiscal de compra das sementes, ao
mesmo tempo em que o envio de um projeto para o
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Congresso Nacional, neste momento, retardará a de
finição em prejuízo da safra gaúcha.

A não-liberação do plantio da soja transgênica
criou esse impasse que causa muita apreensão por
parte do agricu~or. O Ministério da Agricultura não
conseguiu fazer a classificação deste produto, confor
me orientação da Medida Provisória n° 113. Assim, o
Estado hoje não possui semente convencional ou
mesmo transgênica em volumes suficientes para a re
alização do plantio da presente safra.

O impasse atinge diretamente o programa de
safra 2003/2004, pois o Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultor Familiar - PRONAF financia
só uma vez o agricultor ao ano. Isso significa que, se
ele optar pelo financiamento do cultivo do milho, por
exemplo, ficará sem dinheiro para plantar a soja. A
FETAG estima que 60% dos tomadores de recursos
não terão acesso ao PRONAF, o que vai prejudicar,
assim, as safras de milho e soja, respectivamente.

A FETAG sugere, ainda, um prazo de 3 anos
como período de transição para que os produtores
continuem plantando as sementes hoje existentes.
Além disso, a Federação pede que os institutos de
pesquisa coloquem no mercado imediatamente os re
sultados de seus experimentos, bem como forneçam
as cultivares de sementes certificadas.

Está mais do que na hora de o Governo Federal
tomar posição em defesa dos agricultores. Quem per
de com a indefinição da política governamental é a
sociedade que vê sua safra de soja ameaçada pela
omissão do Poder Executivo.

Sr. Presidente, eis mais um apelo da pequena
agricultura. Não se trata de atender à solicitação do
latifundiário nem do fazendeiro, mas do pequeno agri
cu~or. Estamos esperando esses projetos há 3 me
ses. A promessa era de que ele sairia em 60 dias.
Nesse sentido, aguardamos que a esperança vença o
medo.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o meu pro
nunciamento seja divulgado pelos órgãos de comuni
cação desta Casa.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeira
mente, registro que votei com a bancada do PT nas
votações anteriores.

Sr. Presidente, tenho observado, com muita
preocupação, certas notícias divulgadas pela

imprensa, que tem sido maniqueísta ao informar
sobre a questão dos Movimentos dos sem-terra e dos
sem-teto.

A atual efervescência social é fruto não de 6 me
ses de Governo Lula, mas de 10 anos - ou um pou
quinho mais - de modelo neoliberal.O Estado foi ani
quilado na sua capacidade de intervenção. O empre
go foi destruído. Nenhuma pessoa mais tem esperan
ça de, a curto prazo, obter emprego. O cidadão en
contra solução para o seu problema na organização a
que pertence. Hoje, ao invés de lutar individualmente,
passa a fazê-lo coletivamente. O povo organiza-se e
vai em busca dos seus direitos, seja terra para plantar
ou teto sob o qual possa morar.

Temos de tomar cuidado com o maniqueísmo
com que vem sendo tratado o tema, porque se trata
de grave problema social herdado pelo Governo Lula,
cuja solução estamos buscamos. E tenho certeza de
que a encontraremos.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 
RR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, o Secretário Especial dos Direitos Huma
nos, Nilmário Miranda, que mantém posicionamento
favorável à demarcação da área indígena Raposa
Serra do Sol em área contínua, fez uma afirmação, na
semana passada, que causou surpresa e indignação
à esmagadora maioria de nós, roraimenses, índios e
não-índios.

A afirmativa do Secretário deixa no ar duas al
ternativas: ou S.Sa. falou aquilo que não deve ou nos
deixou um recado. Na segunda hipótese, resta a nós,
roraimenses, adivinhar se o recado vem do Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva ou do Ministro Márcio Tho
maz Bastos, seus 2 superiores hierárquicos.

Este assunto, Sr. Presidente, complexo e infla
mável, que atiça sentimentos os mais eloqüentes e
que tanta desarmonia e tristeza já causou à socieda
de roraimense, deveria ser tratado com mais cuidado,
com mais respeito e menos frivolidade. A questão en
volve muito mais do que apenas os quase 1 milhão e
700 mil hectares de terra. Ela diz respeito à vida e aos
sentimentos de milhares de famílias que lá estão es
tabelecidas desde os idos de 1800.

Na área, caso não saiba o ilustre Secretário
Especial, existem os Municípios de Pacaraima e Uira
mutã e dezenas de vilas. São comunidades comuns,
iguais a milhares de outras cidades esparramadas
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por este imenso Brasil, em que índios e não-índios
convivem em harmonia há mais de 100 anos; em que
homens, mulheres e crianças vivem socialmente, tra
balham, vão à igreja e à escola, brincam e passeiam
por ruas e avenidas.

Será que o Secretário Especial tem conheci
mento de que área é suprida com quase 500 quilôme
tros de estradas estaduais, além de ser cortada pelas
BRs-174 e 401 , as duas principais artérias rodoviári
as de Roraima?! Será que ele tem conhecimento das
dezenas de escolas de 10 e 20 Graus que lá atendem
a quase 4 mil crianças índias e não-índias?! Terá o
Secretário idéia de quantos hospitais e postos de sa
úde existem na área?! Saberá quantas são as fazen
das produtivas, quantos empregos geram e qual o vo
lume de sua produção agropastoril?!

Enfim, será do conhecimento do Secretário
Especial dos Direitos Humanos que a maioria dos ín
dios não quer e não aceita a demarcação em área
contínua?

O Sr. Nilmário Miranda deveria saber, isso sim,
que a famigerada portaria que indicou a área Raposa
Serra do Sol para demarcação em área contínua foi
um equívoco, nascido, em 1998, num gabinete atape
tado e refrigerado de Brasília, distante quase 2 mil
quilômetros daquela realidade. Mais de 5 anos já se
passaram e ainda continuamos a trilhar os caminhos
mais estreitos em busca de justiça. E não será mais
uma pedra que nos fará desistir desta luta! Ao contrá
rio, isso nos consola, pois, em Mateus, Capítulo 7,
Versículo 14, o próprio Jesus Cristo nos ensina:
"Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz
para a vida e são poucos os que a encontram".

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi in
sultante a sinceridade dos diretores do Fundo Mone
tário Internacional, quando afirmaram ontem, nos
Estados Unidos, que erraram quando da avaliação do
Brasil, da Coréia e da Indonésia, realizada em 1999.

O erro do FMI com relação ao Brasil provocou a
fuga de capitais do País, em um único dia, de 14 bi
lhões de dólares. É mais do que o patrimônio de mui
tas nações do mundo.

Não é possível que uma autocrítica desse nível
e dessa gravidade, que produz desemprego e deses
perança e desorganiza o planejamento nacional, não

seja acompanhada da demissão de algum funcioná
rio do Fundo Monetário Internacional.

O FMI precisa reconhecer também que errou
em relação a Cingapura, que, se procedesse confor
me orientava o Fundo naquela época - o país fez o
contrário -, não seria hoje a potência em que se
transformou na Ásia.

No Brasil, o atual Governo procura mostrar que
independe das indicações e do monitoramento do
Fundo Monetário Internacional. Trata-se de luta a ser
travada a longo prazo: desconstruir o sistema de vigi
lância que vem de Breton Woods, desde o final da Se
gunda Grande Guerra, responsável pela organização
do sistema das nações unidas em torno dos interes
ses daquela época. Hoje, tal planejamento não tem
mais sentido.

Esse erro, reconhecido pelo Fundo, tem de pro
duzir conseqüências que atinjam o quadro de funcio
nários da instituição, porque eles não podem mais
continuar orientando de forma errônea o sistema eco
nômico internacional.

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PL - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
registrado, nobre Deputado Jaime Martins.

O SR. ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do PSDB. Não pude fazê-lo no momento em que
ocorreram, porque estava na APEX, a fim de tratar de
assuntos importantes para o País.

Sr. Presidente, o Deputado Paulo Delgado falou
há pouco sobre a questão do FMI, mas temos algo pa
recido no Brasil: o Banco Central. Vou denunciar 
amanhã trarei mais dados - um acordo entre o TST e o
Banco Central para recebimento de ativos trabalhistas.

As finanças da empresa são desorganizadas.
Determinado juiz decreta que aquele dinheiro deve
sair, todas as contas da empresa são rastreadas e são
depositados valores astronômicos, várias vezes.
Amanhã, apresentarei mais dados sobre a questão.
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Sr. Presidente, o assunto principal que me traz à
tribuna é sobre a reforma da Previdência, que, no
meu entender, deveria aprovada sem o recuo que es
tamos vendo a cada dia, devido aos privilégios pro
fundos que ela toca. Alguns benefícios contribuem
para que cada vez mais o fosso de divisão de renda
neste País privilegie somente algumas pequenas ca
madas. A oportunidade para todos começa com o fim
do privilégio de alguns. Esta é a premissa que deve
reger esta Casa na reforma da Previdência, porque é
uma exigência da Nação.

Sras. e Srs. Deputados, o que faríamos caso ga
nhássemos 4 milhões de reais? Quando o boiadeiro
Miron Vieira de Souza faturou quantia equivalente,
em 1976, num jogo de loteria, a primeira coisa que fez
foi comprar uma dentadura. Depois, partiu para noita
das e gastou boa parte do dinheiro com amigos e mu
lheres. Faltou pouco para voltar ao pasto com o ber
rante na mão.

É fácil compreender o efeito inebriante do dinhe
iro na mente de pessoas simples. O que não dá para
admitir é que tais oportunidades também sejam des
perdiçadas por pessoas que recebem do Estado salá
rios de 17 mil reais mensais, acumulando, ao final de
20 anos de trabalho e mordomias, valor equivalente
ao prêmio do vaqueiro.

Que outra explicação haveria para a enorme re
sistência que os privilegiados fazem contra a reforma
da Previdência? Será que, ao se aposentarem, todos
mergulharão na mais absoluta miséria, enfrentando
as agruras da cigarra que não ouvira os conselhos da
formiguinha? Ora, 4 milhões de reais, ao longo de 20
anos, não é o suficiente para educar os filhos nas me
lhores escolas e constituir patrimônio que assegure
um final de vida confortável?!

Pode ser pouco para pessoas como o ex-juiz Ni
colau dos Santos Neto, que antes de ser condenado
pelo desvio de 169 milhões de reais das obras do
TRl, em São Paulo, gozava de plena saúde na sua
milionária cobertura em Miami. Ou para o fiscal Rodri
go Silveirinha, que achou que alguns milhares de dó
lares valiam o risco de jogar na lama o nome dos seus
próprios filhos. Felizmente, tais casos são exceções
geradas pela compulsão à busca de riqueza e status
social a qualquer preço.

Se o Presidente Lula firmar posição, e o Con
gresso referendar a reforma da Previdência na forma
original, não será o fim de privilégios o elemento moti
vador de desvios de conduta da grande maioria dos
servidores das 3 esferas do Poder. Recuar, no entan
to, significa a vitória de um modelo que transfere ri
queza para poucos e mergulha a maioria na exclusão.

CI:!I to funcionário da Assembléia Legislativa do
Rio, que ganha salário de 35 mil reais, por exemplo,
não temnotivo algum para pleitear sequer um subte
to quamb na inatividade. É sua obrigação saber gerir
os própl'i::>s recursos para garantir seu futuro. O caso
da pen::;onista de um ex-combatente marítimo de
Santos é emblemático. Ela recebe, mensalmente, 53
mil reai::i, desde 1989. Para acertar na Mega Sena, jo
gando él ~'enas a aposta mínima, o sonhador tem uma
chance em 50 milhões. Dá para invejar a sorte da viú
va do m:rujo que, em vida, nunca saiu do porto nem
saberia dizer em que local fica Monte Castelo! Se o
INSS pa -ar, hoje, de depositar o equivalente a 269
aposenl:dorias de um salário mínimo na conta dessa
senhom, não fará diferença alguma na vida dela.

O I-laior problema da Previdência Social é fi
nancein: e cultural. Por conta de um questionável
direito a :lquirido, pessoas que sempre foram am
parada::; pelo Estado, que estudaram em universi
dades pllblicas, fizeram carreira no mercado como
advogaios e, depois, entraram no Legislativo, Exe
cutivo, ,.udiciário ou em uma estatal, acreditam
que o Br:lsil ainda lhes deve algo quando trocam o
terno puo pijama. Ignoram que um país com chan
ces par,: todos começa com o fim dos privilégios
de algu'ls.

Ql.Illm recebe 4 milhões de reais ao longo de 20
anos dI" trabalho, e ainda assim depende da Previ
dência :::i· )cial para garantir a sobrevivência, merece o
mesmo ': estino da cigarra imprevidente!

O :: R. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,
peço a p "lavra pela ordem.

O ~: R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. éJ )alavra.

O l: R. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela
ordem. ::;em revisão do orador.) - Sr. Presidente, co
municaI!" os a excelente reunião que nós, da bancada
do Partdo Popular Socialista, tivemos hoje com o Mi
nistro da Saúde Humberto Costa.

O :,r. Ministro, que tem empreendido várias
ações (::;m muita sabedoria à frente do Ministério da
Saúde I:' :;elecionado prioridades na condução da sua
Pasta, d:;sim como o Vice-Presidente José Alencar
nos dei;'élram à vontade para discutir, como bancada,
as reivill :licações quanto à construção do Sistema
Único d! Saúde do País.

Nü meu Estado, Mato Grosso do Sul, enquanto
era SecHtário de Saúde, estivemos à frente de proje
to que ltendemos grandioso: pôr a Santa Casa de
Douradu:;, o Hospital Universitário, para funcionar.
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Esse hospital estava há mais de 12 anos abandona
do, mas conseguimos concluir suas obras e o equipa
mos em parte.

Hoje solicitamos ao Ministro a aquisição do res
tante dos equipamentos, o que já tínhamos feito em
outras oportunidades. Mas S.Exa. nos disse que isso
agora será prioridade do Ministério. Nos próximos
dias, queremos ver o Hospital Universitário, a antiga
Santa Casa de Dourados, em funcionamento. O hos
pital será referência para os 34 Municípios da região
da Grande Dourados.

Por isso, manifestamos nossa alegria e quere
mos divulgar o fato para Mato Grosso do Sul, para o
País e, principalmente, para minha cidade, tendo em
vista que essa era uma aflição e um desejo de toda
aquela comunidade.

O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justifi
co que, nas votações anteriores, votei de acordo com
a orientação do meu partido, o PMDB.

O SR. MACHADO (PFL - SE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,
justifico meu voto nas 2 votações anteriores. Votei de
acordo com a Liderança do meu partido, o PFL.

O SR. MENDONÇA PRADO (PFL - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com a orientação do Parti
do da Frente Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
VExas. serão atendidos.

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, inici
almente, quero fazer uma referência a V.Exa. - nesta
quase solidão do plenário, já no encerramento dos
trabalhos -, que, de forma paciente, generosa e firme,
conduz os trabalhos desta Casa, muitas vezes em
momentos difíceis, como tenho acompanhado recen
temente. Também faço homenagem aos taquígrafos e
assessores, que, até o final da sessão, aqui permane
cem, em condições quase insalubres, realizando
suas atividades.

Venho também a esta tribuna para mostrar nos
sa preocupação em relação aos eventos que têm

acontecido no campo brasileiro, à dramática questão,
jamais resolvida, do crescimento nacional após o pe
ríodo das chamadas Sesmarias e, posteriormente,
das Capitanias Hereditárias, enfim, dos grandes lati
fúndios, eis que permanece a dificuldade de acesso
dos trabalhadores rurais a um pedaço de terra para
produzir e contribuir com a economia nacional.

Nossa preocupação reside na condução do Go
verno Federal em relação à luta no campo. Condução
essa vacilante, frágil, dúbia, e que compromete a esta
bilidade política e institucional do País. O novo Gover
no deve ter compromissos com a sociedade, e não se
comprometer de maneira parcial e eventual com seg
mentos que o apoiaram durante o processo eleitoral.

Acompanhei com muita atenção, com a presen
ça física, o início da reforma agrária no Estado de São
Paulo, nos idos de 1995 e 1996, quando estivemos no
Pontal do Paranapanema, na cidade de Teodoro
Sampaio, juntamente com o Governador Mário Co
vas, o então Ministro Raul Jungmann e o Líder do
MST, José Rainha. À época, ele dizia que se praticava
no Estado de São Paulo aquilo com que o MST sem
pre sonhava, do ponto de vista da resposta do Gover
no às demandas dos que não têm terra no Brasil.

Portanto, queremos nos solidarizar com o Go
vernador Geraldo Alckmin, duramente criticado nos
jornais de hoje pelo Ministro José Dirceu, que não
acompanhou in loco a progressão, o desdobramento
e os resultados positivos, nessa área, que o Governo
do PSDB tem conseguido no Estado de São Paulo;
como também em todo o Brasil, na gestão de Fernan
do Henrique Cardoso.

O Governo fraqueja, vacila e pode perder o con
trole institucional do País, caso não tome uma posi
ção segura com relação a essa matéria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço

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

VExa. a palavra.
O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, peço permissão a V.Exa. para ler
um importante documento.

"Carta Aberta ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e aos Ministros José Dirceu e Ciro Gomes.

Medida Provisória Já para Mato Grosso!
Confiantes na sensibilidade do Presidente da

República, Luiz Inácio Lula da Silva, nós Prefeitos de
Mato Grosso apelamos ao Presidente para que resol
va o drama dos Municípios mato-grossenses que es-
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tão em situação de emergência decretada e reconhe
cida pelo Governo de Mato Grosso há meses.

1 - Há 3 meses, a bancada de Mato Grosso soli
citou uma audiência com o Ministro da Integração,
Ciro Gomes, e o Chefe da Casa Civil, José Dirceu
com o objetivo de interceder junto ao Governo Fede
ral para incluir Mato Grosso na próxima Medida Provi
sória. Esse mecanismo é usado para atender aos
Estados e Municípios que estão em situação de
emergência no País. Apesar do empenho de 8 Depu
tados Federais e 3 Senadores mato-grossenses que
assinaram o ofício agendando audiência, até agora
não houve resposta a esse pedido.

2) Os Municípios de Mato Grosso cumpriram
com todos os critérios exigidos pela Defesa Civil esta
dual e Nacional.

O Governador Blairo Maggi (PPS) acatou os re
latórios da Defesa Civil reconhecendo a situação de
emergência nos 35 municípios de Mato Grosso. Os
processos estão na Secretaria Nacional de Defesa
Civil, que é subordinada a Ciro Gomes. Solicitamos
que o Ministro Ciro Gomes, ao pedir nova suplemen
tação orçamentária, contemple os Municípios de
Mato Grosso na próxima Medida Provisória.

3 - Não esquecendo que os 9 Municípios, Cotri
guaçu, Juara, Tabaporã, Jangada, Jaciara, Nova
Monte Verde, Rosário Oeste e Arenápolis, preenche
ram os critérios do Decreto Federal deste ano, exigin
do dos Municípios que os processos estivessem em
penhados, publicados em Diário Oficial e licitados pe
las prefeituras e as obras iniciadas, ainda aguardam a
liberação de recursos de 2002.

4 - Assinam os Municípios de Cotriguaçu, Jua
ra, Tabaporã, Jangada, Jaciara, Nova Monte Verde,
Rosário Oeste, Arenápolis, Aripuanã, Campo Verde,
Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Nova Bandei
rantes, Água Boa, Terra Nova do Norte, Paranatinga,
Nossa Senhora do Livramento, Alto Araguaia, Barão
de Melgaço, Colniza, Nova Santa Helena, Porto dos
Gaúchos, Juína, Colider, Chapada dos Guimarães,
Campos de Júlio, Apiacás, Novo Horizonte do Norte,
Peixoto de Azevedo, Vale de São Domingos, Vera,
Pedra Preta, Juruena, Santo Antônio de Leverger e
Matupá.

Mato Grosso, 23 de julho de 2003:'
Este apelo foi publicado, na semana que pas

sou, no "Jornal do Brasil", de circulação nacional.
Apela-se ao Presidente Lula e aos Ministros Ciro Go
mes e José Dirceu que façam o pagamento dos res
tos a pagar de 2002 e que atendam aos 35 Municípios

de Mato Grosso que se encontram em estado de
emergência, reconhecido pelo Governo do Estado.

Não agüentamos mais solicitar audiências aos
Ministros! Não temos mais a quem recorrer. Há 7 me
ses apelamos ao Ministro Ciro Gomes e ao Ministro
José Dirceu. Nunca vi Governo tão inacessível, frio e
distante!

Quero, com esta nota publicada no Jornal do
Brasil, mais uma vez apelar, agora para o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, esperando que nos ouça e
que seus Ministros José Dirceu e Ciro Gomes nos re
cebam.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, comunico à Casa e ao povo do Estado
de São Paulo o falecimento da escritora Maria Amélia
Salgado Loureiro, de 83 anos, que recentemente es
creveu a biografia "Plínio Salgado, Meu Pai", tendo
sido laureada com o Prêmio Clio de História, da Aca
demia Paulistana de História, e com o Prêmio Lúcia
Miguel Pereira, da Academia Mineira de Letras.

Segundo o editor Gumercindo Rocha Dórea,
"Maria Amélia, mergulhando no cofre forte de sua me
mória, onde se entrecruzam os mais diversos dados e
acontecimentos por ela vividos e sofridos", publicou
"A Cidade e as Áreas Verdes", "A Evolução da Casa
Paulistana", "A Arquitetura de Ramos de Azevedo",
"O Integralismo", e autorizou o lançamento do livro
"Com a Palavra o Nobre Deputado PI ínio Salgado", do
Prof. Paulo Fernando Costa.

Maria Amélia era viúva do Deputado José Lou
reiro Junior, e deixa os filhos Maria de Fátima e João
Batista, vários netos e bisnetos. Maria Amélia agora
junta-se com seus pais, Plínio Salgado e Maria Perei
ra Salgado, na milícia celeste!

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 31 de julho,
às 9h30min, haverá sessão solene em homenagem a
Curitiba - Capital Americana da Cultura em 2003.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL
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Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4
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Roberto Pessoa PL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 7
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PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PL
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Humberto Michiles PL
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Miguel de Souza PL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 2

ACRE

João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Perpétua Almeida PCdeB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Maurício Rabelo PL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PL
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB

PIAuí

Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
MúcioSá PTB
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Inaldo Leitão S.Part.
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

João Caldas PL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas:'3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Total de Sergipe: 1
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André l.L iz PMDB
Antonio (;arlos Biscaia PT
Chico Aloncar PT
Deley F'I
Jorge Editar PT
Julio LCi)eS PP
Leonardo Picciani PMDB
LindberlJ Farias PT
Renato Cozzolino PSC
Robertc Jefferson PTB
Rodrigo lv1aia PFL
Sandro l\1atos PSB
Vieira FIEis PMDB
Total d,:! Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Angela ·~,uadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo :: hinaglia PT
Arnaldo I=aria de Sá PTB
Carlos S'lmpaio PSDB
Celso FI Lssomanno PP
Devanir I~ibeiro PT
Dr. Evilúio PSB
Dr. Pinol1i PMDB
Edna Nli3cedo PTB
Enéas:: RONA
Gilberto <assab PFL
Gilberto \lascimento PSB
Iara Belr ardi PT
Jamil Murad PCdoB
João B;:lllsta PFL
José Mu' ltor PT
Julio Se rleghini PSDB
Luiz Edll3.rdo Greenhalgh PT
Luiza Erllndina PSB
Marcelo )rtiz PV
Marcos l,bramo PFL
Mariân~: E la Duarte PT
Medeirc! PL
Milton ~,'., >nti PL
Nelson.larquezelli PTB
Neuton !_ ima PTB
Profess,y Irapuan Teixeira PRONA
Teima di: Souza PT
Vanderi:31 Assis PRONA
Vicente (;ascione PTB
Vicentin ~ o PT
Walter FI !Idman PSDB

Iriny Lopes PT
Marcus Vicente PTB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSDB
Almir Moura PL

Cabo Júlio PSB
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Maria do Carmo Lara PT
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira S.Part.
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 23

EspíRITO SANTO

MINAS GERAIS
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BAHIA

Coriolano Sales PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PMDB
José Carlos Aleluia PFL
Luiz Alberto PT
Nelson Pellegrino PT
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 12
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Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Welinton Fagundes PL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Osório Adriano PFL
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Chico da Princesa PL
Giacobo PL
Hermes Parcianello PMDB
José Carlos Martinez PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Darcísio Perondi PMDB
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PSDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Paulo Gouvêa PL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL
Suely Campos PP
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 4

PARÁ

Babá PT
Total de Pará: 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB
Total de Rondonia: 1

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Arnon Bezerra PSDB
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Lúcia Braga PMN
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 2
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PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PL
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

João Lyra PTB
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 1

EspíRITO SANTO

Feu Rosa S. Parto
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Reinaldo Betão PL
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
José Eduardo Cardozo PT
Michel Temer PMDB
Paulo Lima PMDB
Total de São Paulo: 4

GOIÁS

Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Colombo PT
Odílio Balbinotti PMDB
Selma Schons PT

Takayama PSB
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
José Ivo Sartori PMDB
Luciana Genro PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quinta-feira, dia 31, às 11 horas; Con
voco, também, Sessão Ordinária, para amanhã, às
14 horas, ambas com as seguintes

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Votação

1
PROJETO DE LEI W 4.376-0, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei n° 4.376-C, de 1993, que regula a falên
cia, a concordata preventiva e a recupera
ção das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação
deste e das emendas apresentadas na Co
missão de Trabalho. Administração e Servi
ço Público nOs 1 e 26, de 1994, e 11, 12 e
13, de 1995; pela aprovação parcial das de
nOs 2, 22, 23 e 24, de 1994, e 1, 2 e 3, de
1995, com substitutivo; e pela rejeição do
Projeto de Lei n° 205/95 (apensado) e das
emendas nOs 3,4,5,67,8,9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25, de
1994, e 4,5,6, 7,8,9 e 10, de 1995, com
complementação de voto (Relator: DEP
Osvaldo Biolchi) EMENDAS

--------_ _-----
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OFERECIDAS EM PLENÁRIO (50a

LEGISLATURA: EMENDAS DE N°S 1 A 82
51 a LEGISLATURA PRIMEIRA

REABERTURA DE DISCUSSÃO:
EMENDAS DE N°S 83 A 136), tendo pare
cer da Comissão Especial pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no mérito, pela
aprovação das emendas nOs 1, 2, 5, 7, 11,
13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,92,95,
97, 108, 120, 121 e 129, pela aprovação
parcial das emendas nOs 6, 17, 31, 35, 42,
82 a 84, 88, 89, 93, 96, 98 a 103, 105, 109 a
111,113,115,119,122,124,125,128,131,
134 e 136, com subemenda substitutiva e,
pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9,
10, 12,15,18 a 30,32,33,36 a 40,43,44,
47 a 51,53 a 62,64 a 81, 85 a 87,90,94,
104, 106, 107, 112, 114, 116 a 118, 123,
126, 127, 130, 132, 133 e 135 (Relator: De
putado Osvaldo Biolchi). EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO (52a

LEGISLATURA SEGUNDA
REABERTURA DE DISCUSSÃO:
EMENDAS DE WS 137 A 484), tendo pare
cer do relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão Especial, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa de todas as emendas e, no mérito,
pela aprovação das emendas de nOs 137,
140,141,142,143,144,151,155,159,160,
161,164,176,177,180,184,195,202,209,
210,212,214,217,223,224,225,230,231,
241,244,245,251,256,257,282,283,284,
288,290,292,294,295,302,303,308,313,
316,323,334,336,338,350,353,355,356,
365,366,372,376,381,383,385,387,388,
391, 393-A, 403, 408, 413, 415, 422, 426,
432, 433, 450, 477 e 483, pela aprovação
parcial das de nOs 139, 146, 147, 156, 162,
166,169,172,175,182,190,194,204,205,
206,221,250,252,267,272,273,275,279,
298,299,304,306,309,311,312,314,317,
331,333,337,339,358,360,362,407,417,
421, 441, 444, 466 e 484, na forma da sube
menda substitutiva apresentada; e rejeição
das emendas de nOs 138, 145, 148, 149,
150, 152 , 153, 154, 157, 158, 163, 165,
167,168,170,171,173,174,178,179,181,
183, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192,
193,196,197,198,199,200,201,203,207,
208, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 220,
222, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234,

235,236,237,238,239,240,242,243,246,
247, 248, 249, 253, 254, 255, 258, 259,
260,261,262,263,264,265,266,268,269,
270,271,274,276,277,278,280,281,285,
286, 287, 289, 291, 293, 296, 297, 300,
301,305,307,310,315,318,319,320,321,
322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
332,335,340,341,342,343,344,345,346,
347,348,349,351,352,354,357,359,361,
363,364,367,368,369,370,371,373,374,
375,377,378,379,380,382,384,386,389,
390,392,393,394,395,396,397,398,399,
400,401,402,404,405,406,409,410,411,
412,414,416,418,419,420,423,424,425,
427,428,429,430,431,434,435,436,437,
438,439,440,442,443,445,446,447,448,
449,451,452,453,454,455,456,457,458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467,
468,469,470,471,472,473,474,475,476,
478,479,480,481 e 482; com reformulação
do parecer pela aprovação das emendas
242 e 441 na forma da nova subemenda
substitutiva apresentada e pela rejeição das
emendas 244 e 433. (Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi).

Tendo apensado o PL n° 205/95.

Obs.: emendas oferecidas em Plenário: na 50a

legislatura, nOs: 1 a 82; na reabertura da discussão
da 51 a legislatura, nOs 83 a 136; na reabertura da
discussão da 52a legislatura, nOs 137 a 484.

Discussão

2
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 72, DE 2003
(Do Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar n° 72, de 2003, que altera dispositivos
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões: de Economia,
Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

SESSÃO ORDINÁRIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Requerimento n° 1.014/03, dos Srs. Líderes,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno, solici
tando urgência para apreciação do Projeto de Reso
lução n° 57, de 2003, que "denomina o Edifício Depu-



Votação

1
PROJETO DE LEI N° 4.376-0, DE 1993

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei na 4.376-C, de 1993, que regula a falên
cia, a concordata preventiva e a recupera
ção das empresas que exercem atividade
econômica regida pelas leis comerciais, e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão Especial pela constitucionalidade,
juridicidade e, no mérito, pela aprovação
deste e das emendas apresentadas na Co
missão de Trabalho. Administração e Servi
ço Público nOs 1 e 26, de 1994, e 11, 12 e
13, de 1995; pela aprovação parcial das de
nOs 2, 22, 23 e 24, de 1994, e 1, 2 e 3, de
1995, com substitutivo; e pela rejeição do
Projeto de Lei n° 205/95 (apensado) e das
emendas nOs 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25, de
1994, e 4,5,6,7,8,9 e 10, de 1995, com
complementação de voto (Relator: DEP.
Osvaldo Biolchi) EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO (503

LEGISLATURA: EMENDAS DE N°S 1 A 82
51 3 LEGISLATURA PRIMEIRA

REABERTURA DE DISCUSSÃO:
EMENDAS DE N°S 83 A 136), tendo pare
cer da Comissão Especial pela constitucio
nalidade, juridicidade e, no mérito, pela
aprovação das emendas nOs 1, 2, 5, 7, 11,
13,14,16,34,41,45,46,52,63,91,92,95,
97, 108, 120, 121 e 129, pela aprovação
parcial das emendas nOs 6, 17, 31, 35, 42,
82 a 84, 88, 89, 93, 96, 98 a 103, 105, 109 a
111,113,115,119,122,124,125,128,131,
134 e 136, com subemenda substitutiva e,
pela rejeição, das emendas nOs 3, 4, 8, 9,
10, 12, 15, 18 a 30,32,33,36 a 40,43,44,
47 a 51,53 a 62,64 a 81, 85 a 87,90,94,
104,106,107,112,114,116 a 118,123,
126, 127, 130, 132, 133 e 135 (Relator: De
putado Osvaldo Biolchi). EMENDAS
OFERECIDAS EM PLENÁRIO (523

LEGISLATURA SEGUNDA

35858 Quinta-feira 31 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEF:I; TADOS Julho de 2003

tada Francisca Trindade o Anexo 111 da Câmara dos flEABERTURA DE DISCUSSÃO:
Deputados". I:MENDAS DE N°S 137 A 484), tendo pare-

URGÊNCIA (er do relator designado pela Mesa em
(Art. 155 do Regimento Interno) ~ ubstituição à Comissão Especial, pela

(onstitucionalidade, juridicidade e técnica le-
r islativa de todas as emendas e, no mérito,
r,ela aprovação das emendas de nas 137,
"40,141,142,143,144,151,155,159,160,
'61,164,176,177,180,184,195,202,209,
~'1 0,212,214,217,223,224,225,230 ,231,
~'41, 244, 245, 251,256,257,282,283,284,
~:88, 290, 292, 294, 295, 302, 303, 308, 313,
~;16, 323, 334, 336, 338, 350, 353, 355, 356,
~i65, 366, 372, 376, 381, 383, 385, 387, 388,
~i91, 393-A, 403, 408, 413, 415, 422, 426,
132, 433, 450, 477 e 483, pela aprovação
r,arcial das de nas 139, 146, 147, 156, 162,
166,169,172,175,182,190,194,204,205,
~06, 221,250,252,267,272,273,275,279,
~98, 299, 304,306,309,311,312,314,317,
:,31,333,337,339,358,360,362,407,417,
'21,441,444,466 e 484, na forma da sube
rlenda substitutiva apresentada; e rejeição
(as emendas de nas 138, 145, 148, 149,
150, 152 , 153, 154, 157, 158, 163, 165,
167,168,170,171,173,174,178,179,181,
',83, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192,
193,196,197,198,199,200,201,203,207,
~08, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 220,
~ 22, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234,
~35,236,237,238,239,240,242,243,246,

~ 47, 248, 249, 253, 254, 255, 258, 259,
~60,261,262,263,264,265, 266,268,269,
~70,271,274,276,277,278,280,281,285,

~ 86, 287, 289, 291, 293, 296, 297, 300,
:~1,305,307,310,315,318, 319,320, 321,
:22, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
:32,335,340,341,342,343,344,345,346,
~47, 348, 349, 351,352,354,357,359,361,
:63,364,367,368,369,370,371,373,374,
:75,377,378,379,380,382,384,386,389,
:90,392,393,394,395,396,397,398,399,
'00, 401, 402, 404, 405, 406, 409, 410, 411,
'12,414,416,418,419,420,423,424,425,
'27,428,429,430,431,434,435,436,437,
'38,439,440,442,443,445,446,447,448,
'49,451,452,453,454,455,456,457,458,
'59, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467,
'68,469,470,471,472,473,474,475,476,
178, 479, 480, 481 e 482; com reformulação
(O parecer pela aprovação das emendas
~ 42 e 441 na forma da nova subemenda
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substitutiva apresentada e pela rejeição das
emendas 244 e 433. (Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi).

Tendo apensado o PL n° 205/95.

Obs.: emendas oferecidas em Plenário: na 50a

legislatura, nOs: 1 a 82; na reabertura da discussão
da 51 a legislatura, nOs 83 a 136; na reabertura da
discussão da 52a legislatura, nOs 137 a 484.

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 5.073-E, DE 2001

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, das Emendas do

Senado Federal ao Projeto de Lei n° 5.073-D, de
2001, que altera a Lei n° 7.210, de 11 de junho de
1984 - Lei de Execução Penal e o Decreto-Lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal e dá outras providências. Pendente de parece
res das Comissões: de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

3
PROJETO DE LEI N° 6.239-C, DE 2002

(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, das Emendas do

Senado Federal ao Projeto de Lei n° 6.239-A, de
2002, que estabelece multa em operações de
importação e dá outras providências; Pendente de
pareceres das Comissões: de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N° 72, DE 2003
(Do Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Complementar n° 72, de 2003, que altera dispositivos
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, e dá outras providências. Pen
dente de pareceres das Comissões: de Economia,
Indústria e Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

Tendo apensado o PLP 73/03.

5
PROJETO DE LEI N° 3.561-A, DE 1997

(Do Sr. Paulo Paim)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

3.561, de 1997, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências; tendo parecer da Comissão

Especial pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste
e dos PLs 183/99, 942/99, 2.420/00, 2.421/00,
2.426/00, 2.427/00 e 2.638/00, apensados, com
substitutivo (Relator: Dep. Silas Brasileiro).

Tendo apensados os PLs nOs 183/99, 942/99,
2.420/00, 2.421/00, 2.426/00, 2.427/00, 2.638/00 e
3.930/00.

6
PROJETO DE LEI N° 3.464-A, DE 2000

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
3.464, de 2000, que autoriza a transferência das
cotas representativas da participação da União no
capital da empresa "Serviços Aéreos Especializados
Médico-Hospitalar Conceição Ltda"; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação (Relator: Dep. Ricardo
Barros). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

7
PROJETO DE LEI N° 3.473-A, DE 2000

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
3.473, de 2000, que altera a Parte Geral do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, e dá outras providências; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo (Rela
tor: Dep. Ibrahim Abi-Ackel).

8
PROJETO DE LEI N° 5.756-A, DE 2001

(Do Superior Tribunal De Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
5.756, de 2001, que cria 183 Varas Federais
destinadas precipuamente à interiorização da Justiça
Federal de Primeiro Grau e à implantação dos
Juizados Especiais Federais no País e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. Coriolano
Sales); de Finanças e Tributação, pela adequação
financeira e orçamentária deste e do Substitutivo da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público (Relator: Dep. Jorge Khoury); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no mérito, pela aprovação deste e do Substitutivo
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da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, com substitutivo, contra o voto do
Deputado Luiz Antonio Fleury (Relator: Dep. Vilmar
Rocha).

9
PROJETO DE LEI N° 7.136 DE 2002

(Do Supremo Tribunal Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
7.136, de 2002, que transforma os cargos de Auxiliar
Judiciário, criados pela Lei n° 9607, de 18 de fevereiro
de 1998, do Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal. Pendente de parecer das
Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação.

10
PROJETO DE LEI N° 7.214, DE 2002

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
7.214, de 2002, que dispõe sobre a subvenção
econômica ao prêmio do Seguro Rural e dá outras
providências. Pendente de pareceres das Comissões:
de Agricultura e Política Rural; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6° do Regimento
Interno)

Votação

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 366-C, DE 1996
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 366-B, de 1996 que aprova o Acordo
para a Promoção e a Proteção Recíproca de Investi
mentos, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em Brasília, em 22 de março de 1994; tendo parece
res das Comissões: de Economia, Indústria e Comér
cio pela aprovação (Relator: Sr. Júlio Redecker); de
Finanças e Tributação pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. O Deputado Vânio dos Santos apresentou
declaração de voto (Relator: Sr. Max Rosenmann); de
Constituição e Justiça e de Redação pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr.
Nilson Gibson). PARECERES À EMENDA DE
PLENÁRIO: das Comissões: de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional pela aprovação (Relator: Sr.
Leur Lomanto); de Economia, Indústria e Comércio
pela aprovação, com subemenda (Relator: Sr. João
Fassarella); de Finanças e Tributação pela não impli
cação da matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci
amento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela rejeição, contra os votos dos De
putados José Pimentel e Carlito Merss (Relator: Sr.
Max Rosenmann); e de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa (Relator: Sr. Renato Vianna).

Discussão

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 301-8, DE 1999
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n° 301, de 1999, que aprova o texto do
Protocolo sobre Promoção e Proteção de Investimen
tos Provenientes de Estados Não-Membros do Mer
cosu�' concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mer
cosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994;
tendo pareceres das Comissões: de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação (Relator: Sr.
José Machado); de Finanças e Tributação, pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira e orçamen
tária e, no mérito, pela aprovação, com emenda, con
tra os votos dos Deputados Carlito Merss, José Pi
mentel e Ricardo Bersoini (Relator: Dep. Fetter Júni
or) e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Jutahy Júnior).

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 854-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre

to Legislativo n° 854, de 2001, que aprova o texto do
Acordo de Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bo
lívia , para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e
Substância Química Essenciais para o Processa-
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mento de Entorpecente e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado em La Paz em 26 de julho de 1999; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação; pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Dep. Moroni Torgan).

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.093-A, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo n° 1.093, de 2001, que aprova o texto do
acordo de admissão de títulos e graus universitários
para o exercício de atividades acadêmicas nos esta
dos partes do Mercosul, celebrado em Assunção, em
14 de junho de 1999; tendo pareceres das Comis
sões: de Educação, Cultura e Desporto pela aprova
ção (Relatora: Sra. Dep. Marisa Serrano); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Dep.
Osmar Serraglio).

Prioridade

Discussão

15
PROJETO DE LEI N° 3.384-A, DE 2000

(Do Poder Judiciário)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
3.384, de 2000, que dispõe sobre a criação de varas
do Trabalho nas regiões da Justiça do Trabalho, Juris
dições e dá outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Trabalho, de Administração e Serviço
Público pela aprovação, com emendas (Relator: Sr.
Pedro Corrêa); de Finanças e Tributação, pela ade
quação financeira e orçamentária deste e das emen
das adotadas pela Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público (Relator: Dep. Edinho
Bez); e de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação deste, com emendas, e
das emendas da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, com subemendas (Relator:
Dep. Inaldo Leitão).

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2003

Dia 31, 58 ·feira
15:00 DIMAS RAMALHO (PPS - SP)
15:25 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR
FATOS RELACIONADOS À PIRATARIA
DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

E SONEGAÇÃO FISCAL.

LOCAL: Anexo 11 Plenário 09
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública
DEPOENTE - Dr. FERNANDO LOUREIRO - Diretor
da Área de Ação Governamental da Associação
Brasileira da Indústria Eletro Eletrônico - ABINEE e
o Dr. ALVACYR HENRIQUE FORTES RESENDE 
Consultor Jurídico da Semp Toshiba e da Eletros.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS POR EMPRESAS E INSTITUiÇÕES

PRIVADAS DE PLANOS DE SAÚDE.

LOCAL: Plenário n° 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública
Audiência pública com os seguintes convidados:
1)JOSÉ MÁRIO MORAIS MATEUS, Presidente das
Comissões Fixas do Conselho Federal de Odontolo
gia;
2)SAMIR DAHAS BITIAR, Representante da Asso
ciação Médica Brasileira - AMB;
3)ELEUSES VIEIRA DE PAIVA, Presidente da Asso
ciação Médica Brasileira - AMB;
4)JALDO DE SOUZA SANTOS, Presidente do Con
selho Federal de Farmácia.

B - Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 60/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidada a Ora. Rosana Chi
avassa, advogada especializada em planos de saú
de e Conselheira da Ordem dos Advogados do Bra
si� - OAB, para ser ouvida nesta CP!."
REQUERIMENTO N° 61/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidado o Dr. Duciran Van
Marsen, Procurador do Ministério Público Federal,
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para ser ouvido nesta CPI, em reunião de audiência
pública."
REQUERIMENTO N° 62/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requer seja convidado o Dr. Luix Fux, De
sembargador e Professor da Faculdade de Direito
da Universidade Estadual do RJ (UERJ), para ser
ouvido nesta CPI."

PROJET) DE LEI N° 1.453/2003
PROJET) DE LEI N° 1.457/2003
PROJET) DE LEI N° 1.464/2003
PROJET) DE LEI N° 1.467/2003

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 11
l'1inutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO

SETOR DE COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS
COM A SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS, MÁFIA,
ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA DE

LIMINARES.

LOCAL: Plenário 05 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública
Audiência pública, com a presença do Deputado:
FREI ANASTÁCIO, Relator da CPI - Combustíveis
da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.

11 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES EM 30/07/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
PROJETO DE LEI N° 4.529/2001
PROJETO DE LEI N° 7.214/2002
PROJETO DE LEI N° 1.449/2003

PROJETO DE LEI N° 1.454/2003
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 191/2001

Comissão de Economia, Indústria e Comércio
PROJETO DE LEI N° 1.445/2003

Comissão de Educação e Cultura
PROJETO DE LEI N° 1.460/2003

Comissão de Finanças e Tributação
PROJETO DE LEI N° 7.214/2002
PROJETO DE LEI N° 1.547/2003

Comissão de Seguridade Social e Família
PROJETO DE LEI N° 1.485/2003
PROJETO DE LEI N° 1.486/2003

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Rt:I ejo, por oportuno, o despacho aposto ao
Projeto j e Lei n° 122/99, que Dispõe sobre a institui
ção da 'J"atificação de risco de vida para os policiais
militare:: e bombeiros-militares do Distrito Federal, e
dá outrd:; providências, e seus apensados, para es
c1arecel~ue os mesmos tramitam sujeitos à aprecia
ção cone lusiva das comissões, à luz do que dispõe o
art. 24, I1 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados.

Em: 30-7-03. - João Paulo Cunha,
F'residente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

RE:I'ejo o despacho publicado no Diário da Câ
mara dli: s Deputados de 13 de maio do corrente
aposto il) Requerimento n° 35, de 2003, de autoria
do Ser i1Dr Cabo Júlio, que "requer o desarquiva
mento cio proposições" para Convalidar o desarqui
vamentn efetivado em 21-3-03 referente às seguin
tes pr0l',)sições: PECs nOs 72/99, 84/99 e 109/99;
PLs 56';'/99, 1.810/99, 1.871/99, 5.344/01, 5.345/01,
6.164/0:~ 6.231/02, 6.450/02, 6.988/02, 7.143/02,
7.298/0:~ 7.300/02, 7.301/02, 7.302/02, 7.304/02,
7.305/0? 7.306/02, 7.307/02, 7.308/02, 7.309/02,
7.310/0:~ 7.311/02, 7.331/02, 7.332/02, 7.425/02,
7.495/0:~ e REC 244/02; para manter o Indeferimen
to do ': esarquivamento dos PLs nOs 1.811/99,
1.879/9~1 3.825/00, 5.783/01, 6.987/02, 7.297/02 e
7.303/0:~. porquanto as proposições não foram ar
quivada:3; do REQ n° 26/01, por se tratar de matéria
sujeita ~ apreciação das Comissões; do PL n°
7 .426/0:~ por haver sido devolvido ao Autor em
4-12-0~; bem como do PLP nO 277/02, visto que o
Requere: lte não é o Autor da proposição; e para
manter i3 Declaração De Prejudicialidade quanto ao
desarql i lamento dos PL.s 717/99 e 7.299/02, bem
como qllmto aos PRCs n° 191/01 e 211/01, em vir
tude de ,IS proposições já se encontrarem desarqui
vadas.

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público
PROJETO DE LEI N° 1.447/2003

Publique-se.
Em: 30-7-2003. - João Paulo Cunha,

I 'residente.
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ATO DA PRESIDÊNCIA

No uso de suas atribuições regimentais, esta
Presidência decide constituir Grupo de Trabalho des
tinado a, no prazo de 20 dias, examinar e oferecer um
indicativo ao Plenário referente ao Projeto de Decreto
Legislativo n° 383, de 2003, que "susta o Decreto n°
3.860, de 9 de julho de 2001, que dispõe sobre a or
ganização do ensino superior, a avaliação de cursos e
instituições, e dá outras providências", incluindo o Re
cadastramento das Universidades.

Para compô-Ia, resolve designar os Deputados:
Gastão Viera, como coordenador; as Deputadas Pro
fessora Raquel Teixeira e Iara Bernardi, pela Comis
são de Educação e Cultura; e os Deputados Aloysio
Nunes Fereira E Paulo MAGALHAES, pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Brasília, 30 de julho de 2003. - João Paulo Cu
nha, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 10, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990,

Resolve nomear, na forma do artigo 9°, item 11,
da Lei n° 8.112, citada, MARIA ELlZETE LIMA FAL
CÃO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretá
rio, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 1° do Ato da Mesa n°
10, de 29 de março de 1995, combinado com o pará
grafo único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24
de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 30 de julho de 2003. 
João Paulo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.814-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciencia e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.666/2002
MSC N° 668/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Shalom a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pa-

recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa,
com substitutivo (relator: Dep. Vicente
Cascione).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

O Poder Executivo enviou a esta Casa a Mensa
gem n° 862, de 2001, obedecendo aos princípios
constitucionais instituidos pelo inciso XII do art. 49,
combinado com os §§ 1° e 3° do art. 223 de nossa
Carta Magna, que submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nO 892, de 4
de junho de 2002, que autoriza a Associação Comu
nitária Shalom, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Grande, no Estado do
Rio Grande do Sul.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, cumprindo sua competência regi
mental, unanimente, aprovou o parecer do Relator, o
nobre Deputado Salvador Zimbaldi, à TVR n°
2.666/2002, nos termos do anexo Projeto de Decreto
Legislativo.

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, tal proposição vem a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, para a análise de seus
aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e
de técnica legislativa.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O art. 21, XII, a, da Constituição Federal de
1988, dispõe:

"Art. 21 . Compete à União:

XII - explorar, diretamente ou median
te autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;

Além disto, nesta linha de raciocínio, estabelece
o inciso XII, do art. 49 de nossa Carta Magna:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:
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XII - apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissoras de
rádio e televisão;

Por fim, rezam os §§ 10, 30 e 50 do art. 223 da
mesma Carta Política:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 20 e 40

, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 30 O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

§ 50 O prazo da concessão ou permis
são será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em
conformidade com as disposições constitucionais
transcritas, além do que a matéria sendo de compe
tência exclusiva do Congresso Nacional, o projeto
de decreto legislativo é o instrumento adequado,
conforme preicetua o art. 109 do Regimento Interno,
portanto não há óbices que vulnerem a sua regi
mental idade.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de um substitutivo
a fim de adequar o texto do projeto de decreto legis
lativo aos termos da Lei na 10.597, de 11 de dezem
bro de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art.
60 da Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, am
pliando de três para dez anos a validade da outorga
das rádios comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pelas normas da Lei Com
p�ementar na 95, de 1998, alteradas pela Lei Com
plementar na 107, de 2001.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
jundicidade, regimental idade e boa técnica legislati-

va do Projeto de Decreto Legislativo na 2.814, de
2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003. - Depu
tado Vicente Cascione, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.814, DE 2002

TVR N° 2.666/2002
MSC N° 668/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Shalom a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
na 892, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Shalom a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Gran
de, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003. - De
putado Vicente Cascione, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 2.814/2002, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Vicente Cascione.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Ana
nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nu
nes Ferreira, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira,
Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, João
Campos, José Divino, José Eduardo Cardozo, Júlio
Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa,

Maurício Rands, Mendonça Prado, Michel Te
mer' Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Maga
lhães, Paulo Pimenta, Professor Luízinho, Roberto
Magalhães, Robson Turna, Rubinelli, Sandra Rosa-
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do, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wilson
Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Carlos
Mota, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico, Fernando
de Fabinho, Paulo Afonso, Ricarte de Freitas, Rogé
rio Silva, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Deputa
do Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO-CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Shalom a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 892, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Shalom a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Gran
de, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.913-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.568/2002
MSC N° 30/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Rádio Felicidade FM Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cabrobó, Esta
do de Pernambuco; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: DEP.
Pastor Amarildo).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante
Decreto de 15 de janeiro de 2002, que outorga con
cessão à Rádio Felicidade FM Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Cabrobó, Estado de Pernambuco.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfe~amente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n0107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
2.913, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Depu
tado Pastor Amarildo, Relator.

111 - Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda

ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
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memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
2.91312003, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Pastor Amarildo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alexandre Cardoso, Aloysio Nunes
Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Antonio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Anto
nio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco
Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, João Campos, José
Divino, José Eduardo Cardozo, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício Rands, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor
Luizinho, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinel
li, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Sei
xas, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Carlos Mota, Coriolano Sales, Dilceu Sperafico, Fer
nando de Fabinho, Paulo Afonso, Ricarte de Freitas,
Rogério Silva, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.946-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.041/2002
MSC N° 299/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Eco
lógico e Cultural de Dois Vizinhos - PR a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Dois Vizi
nhos, Estado do Paraná; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com substitutivo
(relator: Dep. Paes Landim).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

Public~I'; ão do Parecer da Comissão de Constitu

ição e •.Illstiça e de Redação

I - Relatório

Trn a-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da (~omissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Porta' ,1 n° 165, de 19 de fevereiro de 2002, que au
toriza a I~ ssociação Comunitária de Desenvolvimento
Ecológic) e Cultural de Dois Vizinhos - PR a execu
tar, pele >razo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, sil'viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dois \lizinhos, Estado do Paraná.

DI:! competência conclusiva das comissões, o
ato norrr13tivo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, pimeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência 3 Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecerfavorável, apresentando o proje
to de dl:!creto legislativo em epígrafe.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Cüllforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dü~; Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissil) de Constituição e Justiça e de Redação se
pronunc il~ acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica E,gislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais fone lais relativos à competência legislativa da
União fl 3.S atribuições do Congresso Nacional, nos
termos 11) art. 223 da nossa Lei Maior.

AlIatéria é de competência exclusiva do Con
gresso !'Jacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o insl rumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do:egimento Interno.

Nü que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se IIHcessária a apresentação de substitutivo a
fim de éll; equar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos IE!rmos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 200;:. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9 E,12, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três 11 ira dez anos a validade da outorga das rádi
os comllllitárias.

A I Ecnica legislativa e a redação empregadas pa
recem ;:I( lequadas, conformando-se perfeitamente às
normas I: stabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, ali Erada pela Lei Complementar n° 107, de 2001 .

Is::: posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tra!" 1itação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da conE! tucionalidade, juridicidade e boa técnica le-

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



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.041-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.40012002
MSC N° 518/2002

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Tarabai a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tarabai, Estado
de São Paulo; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(relator: DEP. BOSCO COSTA).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Ecológico e cultural de Dois Vizinhos 
PR a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Dois Vizinhos, estado do Parana.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1 É aprovado o ato constante da Portaria nO

165, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Ecológico e
Cultura de Dois vizinhos - PR a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Dois Vizinhos,
Estado do Paraná.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Deputa
do Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.946, DE 2003

(Mensagem n° 2.991 de 2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Ecológico e Cultural de Dois Vizinhos 
PR, a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

165, de 19 de fevereiro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Ecológico e
Cultural de Dois Vizinhos - PR a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Dois Vizinhos,
Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Deputa
do Paes Landim, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 2.946/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Paes Landim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard,
Vice-Presidentes - Alexandre Cardoso, Aloysio Nu
nes Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna
Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, João Cam
pos, José Divino, José Eduardo Cardozo, Júlio Delga
do, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendonça Prado, Michel Temer, Osmar Ser
raglio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Paulo Pi
menta, Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado. Sérgio Miranda,
Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascio-
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gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.946, ne, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wilson Santos,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo. Zenaldo Coutinho, Carlos Mota, Coriolano Sales, Dil-

Sala da Comissão, 9 de abril de 2003. - Deputa- ceu Sperafico, Fernando de Fabinho, Paulo Afonso,
do Paes Landim, Relator. Ricarte de Freitas, Rogério Silva, Washington Luiz e

Zelinda Novaes.
Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Deputa

do Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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111 - Parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

759, de 13 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Tarabai a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Tarabai, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Bosco Costa, Relator.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.041/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Bosco Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes, Bispo
Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo,
IIdeu Araujo, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Júlio
Delgado, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Pimenta, Profes
sorLuizinho, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho,
Bernardo Ariston, Bispo Wanderval, Carlos Willian,
Coriolano Sales, Ivan Ranzolin, Luiz Antonio Fleury,
Manato, Odair, Paulo Afonso, Reginaldo Germano,
Wellington Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão,1Ode julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E Sala da Comissão, 14 de abril de 2003.- De-
DE REDAÇÃO putado Bosco Costa, Relator.

I - Relatório SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de LEGISLATIVO N° 3.041, DE 2003

autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu- (Mensagem n° 518/2002)

nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe- Aprova o ato que autoriza a Associ-
re a Portaria n° 759, de 13 de maio de 2002, que auto- ação Comunitária de Tarabai a executar,
riza a Associação Comunitária de Tarabai a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, exclusividade, serviço de radiodifusão
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ta- comunitária na cidade de Tarabai, Estado
rabai, Estado de São Paulo. de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.041,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

......"..._..".._.._-------,
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Tarabai a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tarabai, Estado
de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

759, de 13 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária de Tarabai a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Tarabai, Estado
de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão,1Ode julho de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.254-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.007/2002
MSC N° 861/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão para De
senvolvimento Artístico, Educacional e
Cultural de Resende Costa, Minas Gerais 
ACRADATEC - RC a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Resende Costa, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (relator: André Zacharow).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54, RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.736, de 02 de setembro de 2002,

que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu
são para Desenvolvimento Artístico, Educacional e
Cultural de Resende Costa, Minas Gerais 
ACRADATEC-RC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Resende Costa, Estado de
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro
de 2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar
de três para dez anos a validade da outorga das rádi
os comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfe~amente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3254, de
2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado André Zacharow, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.254, DE 2003

(Mensagem N° 861/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Radiodifusão para
Desenvolvimento Artístico, Educacional e
Cultural de Resende Costa, Minas Gerais
- ACRADATEC-RC a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Resende Costa, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.736, de 02 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão para De
senvolvimento Artístico, Educacional e Cultural de
Resende Costa, Minas Gerais - ACRADATEC-RC a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Resende Costa, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2003. - Depu
tado André Zacharow, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo na 3.254/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado André Zacharow.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, André
de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Asdrubal Bentes,
Bispo Rodrigues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna

Macedo, IIdeu Araujo, João Paulo Gomes da Silva,
José Di'l ino, José Eduardo Cardozo, José Roberto
Arruda, '. úlio Delgado, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro
Filho, rVI! ~ndonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Pi
menta, Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Rob
son TUrl'lil, Rubinelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Vicente ::;ascione, Vilmar Rocha, Wilson Santiago,
Zenaldü Coutinho, Bernardo Ariston, Bispo Wander
vai, Call)s Willian, Coriolano Sales, Ivan Ranzolin,
Luiz Anl (nio Fleury, Manato, Odair, Paulo Afonso, Re
ginaldo (iermano, Wellington Roberto e Zelinda No
vaes.

Se: I i da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado LlJIi:: Eduardo Greenhalgh, Presidente.

!: UBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
~Ição Comunitária de Radiodifusão para
Desenvolvimento Artístico, Educacional e
Cultural de Resende Costa, Minas Gerais
-- ACRADATEC-RC a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Resende Costa, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta
Ar!. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.736, dl~ 02 de setembro de 2002, que autoriza a
Associél,~ão Comunitária de Radiodifusão para De
senvolvI rnento Artístico, Educacional e Cultural de
Resenc"= Costa, Minas Gerais - ACRADATEC-RC a
execute,r pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c1usividaje, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade (:I~ Resende Costa, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de ~·ua publicação.

Sdi da Comissão,10 de julho de 2003. - Depu
tado LUli;: Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odllio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PSB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB
Gervásio Silva - PFL

Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcfsio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
t:.rico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatli

1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Jovino Cândido

1 vaga

Inácio Arruda

Pastor Amarildo

Takayama

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Maltos

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

Professor lrapuan Teixeira

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Joaquim Francisco - vaga do
PFL

José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB

Pastor Reinaldo
Tatico

lequinha Marinho

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

PT

PFL

PSDB

PMDB

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pallderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

José Carlos Elias

Edson Duarte

PRONA

B.Sá
Cezar Silvestri

PSB

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PPS

PV

Álvaro Dias - vaga do PSB
DL Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT

Elimar Máximo Damasceno

PC do B
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: lequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Raul Jungmann

Júlio Cesar

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignalti
lico Bronzeado

1 vaga

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

PP

PFL

PTB

PMDB

PT

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adão Preito
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
lé Geraldo

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio - vaga do PSDB
lé Lima - vaga do PFL
lonta

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Moraes Souza - vaga do PL
Odflio Balbinolti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
lé Gerardo - vaga do PL

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POlÍTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

Carlos Dunga João Lyra Anivaldo Vale Casara



Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PTB

Jaime Martins

Mauricio Rabelo - vaga do PTB
PSB

PL

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

PV

B.Sá
Rogério Silva

PPS

Confúcio Moura
Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Wladimir Costa

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

1 vaga

André Zacharow
Davi Alcolumbre

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso

Pastor Amarildo
Renato Casagrande

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho

PDT

Antonio Joaquim
José Unhares

Julio Lopes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

PSDB

PMDB

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)

PP

PRONA

PCdoB
Jamil Murad

Vanderlei Assis

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

Eduardo Cunha
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Valdenor Guedes

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto

(Deputado do PFL ocupa a
vaga) (Deputado do PFL ocupa a vaga)

S.PART.
Ricardo Rique • vaga do PSDB

José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo • vaga do PV

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Adelor Vieira
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSB ocupa
a vaga)

Edson Ezequiel
Jefferson Campos
Luiza Erundina
Takayama - vaga do PMDB

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
doPMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo

2 vagas

1 vaga

Sarney Filho

Luciano Leitoa

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Eduardo Gomes
Nilson Pinto

Zenaldo Coutinho

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Wasny de Roure

Rubinelli

Paulo Delgado

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonô

Machado

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles • vaga do

PFL

PT

PP

PFL

PPS

PV

PDT

PRONA

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

Amauri Robledo Gasques

Edson Duarte

Davi Alcolumbre

Janete Capiberibe
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo

Jorge Biliar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)



Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juiza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PMDB

COMISSj\l: DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

PresidentE' 3ivaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Pr,!~ idente: Nelson Bornier (PSB)
2° Vice-Pr'''~ idente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Pr,!~ idente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Sarney Filho

Enéas

Manato
Severiano Alves

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Promotor Afonso Gil

Carlos Mota
Heleno Silva - vaga do PTB

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PC doB

PSB

PV

Bispo Rocli Jues
Edmar MOII 'ira
Jaime Ma'li 1S

João Pauh" Gomes da Silva

PPS

Alexandre Cardoso
Mauricio CII'intella Lessa
Pastor Aml 'ildo

PRONA

PDT

Júlio Delgil lo
1 vaga

Alceu COlidi es
André laclllrow

Sérgio Mil,. lda

IIdeu Arau ~

Marcelo 0,1 z

PT

Secretáriol ,): Rejane Salete Marques
Local: AnE,:{) II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones : 18-8322 A 318-6923
FAX: 318-;" 44

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo
lelinda Novaes

PT

PFL

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
MaurIcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães. vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
Vilrnar Rocha

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
lenaldo Coutinho - vaga do PP

PP
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL
Almeida de Jesus - vaga do
PTB

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinolti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Bispo Wanderval

Anselmo
César Me :IE iros
Fernando :: abeira
João Alfred,)
Luciano li:; l-vaga do PL
Luiz Alberl,: - vaga do PL
(Deputadcl do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Lanc Im
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB
Ann PontE';;
José Borb.,
Luiz Bilterll;)urt

PSDB

Casara

(Deputad o do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Ru~::; )manno - vaga do PT

Julio LOPE"

(Deputado :lo PSB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canil ,ni • vaga do PFL
Pastor Reinlldo
Ricarte dE Freitas

PL
(Deputado :lo PT ocupa a vaga)
(Deputado :lo PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Ciillmbão

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Max Rosenmann
Moacir Michelelto

Silas Brasileiro - vaga do PP
1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Takayama



Janete Capiberibe - vaga do PC
doB
Miguel Arraes - vaga do PSDB
Nelson Bornier· vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

Lincoln Porteia

Paulo Gouvêa

3 vagas

João Almeida
José Rajão

Léo Alcântara

1 vaga

Dr. Pinolti
Michel Temer

3 vagas

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

PL

PSB

PPS
Dr. Ribamar Alves

PSB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda - vaga do PFL
Jandira Feghali

PTB
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Heleno Silva
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PFL
Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PP

PMDB

PSDB

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

PT

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantauini

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

Rogério Silva

Dr. Evilásio

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Maltos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Dimas Ramalho

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Dr. Rodolfo Pereira

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Edson Duarte· vaga do PFL

Dr. Pinolli
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do

PL

Chico da Princesa
Roberto Pessoa - vaga do PFL

PPS

PDT

PSDB

PTB

PP
Eliseu Moura - vaga do PDT
João Tota
Ronivon Santiago

PFL

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B
a
°v~':a~

(Deputado do PL ocupa a
(Deputado do PT ocupa a vaga) vaga)

PMDB

PL

PT
Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

Júnior Betão

Davi Alcolumbre

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a

Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho· vaga do PFL

PSC
Renato Couolino - 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:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Nelson ProençaLupércio Ramos - vaga do PT
1 vaga

PDT

S.PART.

PMN

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Lúcia Braga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

1 vaga

Cabo Júlio

Carlos Willian

Agnaldo Muniz

Elimar Máximo Damasceno

PDT
Geraldo Thadeu

PRONA

PPS

Enio Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PC do B
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Lavoisier Maia - vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Vanderlei Assis

Daniel Almeida - vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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

PV
Leonardo Mattos

S.PART.
Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Deley

PT
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga do
PP

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Carlos Eduardo Cadoca

Edison Andrino

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rubens Otoni
Virgllio Guimarães
lico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
Osório Adriano

1 vaga

Gastão Vieira
Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PFL
Celcita Pinheiro
César Bandeira - vaga do PP

Clóvis Fecury

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho - vaga do PSC
Rogério Teófilo - vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior - vaga do PTB
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Carlos Nader
Murilo lauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

PSDB PSDB

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Bismarck Maia
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

PP
Delfim Netto
1 vaga

PTB
Enio Tatico

João Lyra· vaga do PMDB

Múcio Sá

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Átila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos - vaga do

PFL
Valdenor Guedes

lé Lima

PPS

PSB

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Bernardo Ariston

PL
Humberto Michiles

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Edson Ezequiel

Eduardo Seabra
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves

Kelly Moraes

Carlos Souza

Milton Monti

Paulo Marinho - vaga do
PFL



Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
TItulares Suplentes

PCdoB
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

PCdoB

PRONA

1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Luciano Castro - vaga do PFL

Reinaldo Betão
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Vanderlei Assis

1 vaga

PV

Promotor Afonso Gil

Professor Irapuan Teixeira

Colbert Martins

1 vaga

PPS

Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

PSB

PDT

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Annando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Athos Avelino

Luciano Leitoa

Renato Cozzolino

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Deley • vaga do PC do B

PT

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

PSB

Alice Portugal

Severiano Alves

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kália Abreu • vaga do PMDB
Machado· vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignalti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinelli (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PSB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlilo Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Feu Rosa - vaga do PSDB
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Marcelo Ortiz
S.PART.

Jovino Cândido

PMDB

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PFL

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

Adão Preito
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgllio Guimarães

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

PSDB

PMDB
Cezar Schirmer
João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
Raul Jungmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
PP

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PTB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Maltos
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

Delfim Nelto

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

André Luiz
Anlbal Gomes
Hermes Parcianello
Mauro Benevides· vaga do
PSDB
Wladimir Costa

PSDB
José Rajão
Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Herculano Anghinelti

Simão Sessim

Barbosa Neto
Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Alexandre Santos
Jovair Arantes

Rommel Feijó

Eduardo Cunha
Francisco Garcia - vaga do

PPS



Ibrahim Abi-ackel
PTB

(Deputadcl :lo PSB ocupa a vaga)
S.PART.

1 vaga

PDT

PSB

PL
Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Feu Rosa, laga do PSDB

PT

Secretário!:): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: AnE':{) li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 18-7958 318-7959
FAX: 318-;'189

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
PresidentE! José Janene (PP)
1° Vice-Pr:l~ idente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Pr:l~ idente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Pr:l~ idente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Jaime Martins
João Leão

José Militão
Romeu Queiroz

Nelson Bornier
Sandro Matos· vaga do PMDB

PPS
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
Agnaldo Muniz

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Almerinda de Carvalho

Pompeo de Mattos

1 vaga

Manato
PMN

1 vaga
PSC

Renato Cozzolino • vaga do
PFL

Fernando mo
Hélio EstE ,I, !S

Luiz Bass,lr la
Luiz Sérgic,
Mauro Pa:,Eos

PFL

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATlVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

PT
Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

PFL
Costa Ferreira
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
André Luiz· vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PSDB

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

4 vagas

Silas Brasileiro
2 vagas

Aroldo CecI az

Eduardo ~;': arra

Gervásio :'i va
Luiz Carla::, Santos· vaga do
PTB
Paulo Ball:l • vaga do PL
Robério Nlldes

Fernando J ,niz
Marcello ~; ( ueira

(Deputadu do PP ocupa a vaga)

(Deputadil :lo PSDB ocupa a
vaga)

Dr. Helenc
Eduardo Cc mes
Júlio Red(,>; {er • vaga do PSB
Nieias Riburo· vaga do PTB
Paulo Feijó • vaga do PMDB
Rose de FIl!itas
Sebastião \ ladeira

PP
Francisco I: areia· vaga do PPS
João Pizz':Jllt!i • vaga do PMDB
José JanEI.3

Nelson M. L rer

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab • vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio • vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PC

do B
Bosco Costa PTB

Eduardo Barbosa (Deputad<1 cio PFL ocupa a Edna Macedo
1 vaga vaga)

(Deputadcl cio PSDB ocupa a
Nelson Marquezelli

2 vagas vaga)
PL

João Caldol:; Miguel de Souza
2 vagas (Deputado cio PFL ocupa a Sandro Mabel

vaga)
Bispo Rodrigues PSB

Edmar Moreira Josias Quill 'ai Miguel Arraes
(Deputadll :lo PSDB ocupa a Miriam Reid

Pastor Francisco Olfmpio vaga)

Cláudio Magrão

1 vaga

Renildo C:" leiros

PPS
(Deputadll :lo PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a

1 vaga

1 vaga
PDT

PC doB

PSB

2 vagas

Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski

João Mendes de Jesus

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PL

PTB

Almerinda de Carvalho
Luiza Erundina • vaga do PC do B

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Heleno
Eduardo Gomes
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)

PP



vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
TItulares Suplentes

PMDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

PT

PFL

PMDB

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

PMDB
PSB

Paulo Baltazar Cabo Júlio
1 vaga Jefferson Campos

PPS
João Herrmann Neto Leõnidas Cristino
1 vaga Lupércio Ramos

PDT
Neiva Moreira Enio Bacci

PCdoB
Inácio Arruda Aldo Rebelo

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

PV
Leonardo Mattos 1 vaga

S.PART.
Feu Rosa - vaga do PMDB

Michel Temer

André Luiz
Edison Andrino

João Correia

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Nelson Trad - vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Moreira Franco
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

PSDB
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes - vaga do PFL
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga) PTB

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Gilberto Nascimento
Renato Casagrande

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

André Luiz
Leandro Vilela

Zé Gerardo
2 vagas

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

PP

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PSB

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira· vaga do PSDB
Neucimar Fraga

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
Pastor Pedro Ribeiro

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Vieira Reis

Carlos Sampaio
João Campos
Juiza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

Cabo Júlio
Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Pedro Ribeiro

Zequinha Marinho

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do



PPS
Dimas Ramalho Colbert Martins

PDT
Pompeo de Mattos Neiva Moreira

PCdoB
(Deputado do PL ocupa a

Perpétua Almeidavaga)
PRONA

Professor Irapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno
PV

Marcelo Ortiz Edson Duarte

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

PC do B

Antônio Carlos Bifti
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Mauricio Rands

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa

Narcio Rodrigues

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Herculano Anghinetti

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

Almerinda de Carvalho

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Dr. Hélio
João Mendes de Jesus

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

PDT

PSB

PPS

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques - vaga
do PP

Elimar Máximo Damasceno - vaga
do PP

Athos Avelino
Geraldo Resende

PSDB

PT

PP

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PFL

Manato
Mário Heringer

Jandira Feghali

PMDB

PL
Luciano Castro· vaga do PFL
Medeiros

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Jovair Arantes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmennann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Ollmpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

PT

João Campos

Juiza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PTB

1 vaga

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

PP
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

Amon Bezerra

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha - vaga do PFL
Milton Cardias

PSDB

PMDB
Benjamin Maranhão - vaga
do PL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL



Sandro Mabel
vaga)

PSB
Isaias Silvestre
1 vaga

PPS
Cláudio Magrão

PDT
1 vaga

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP
Vanessa Grazziotin

S.PART.
Ricardo Rique - vaga do PSDB

Fernando William
1 vaga

Júlio Delgado

Alceu Collares

Alice Portugal

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gilberto Nascimento
Gonzaga Patriota· vaga do PC do
B

PPS
Leônidas Cristino

Almeida de Jesus
Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Isafas Silvestre
Sandro Matos

Cezar Silvestri
Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-700317004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Uma (PTB)
2" Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva

Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

PDT
(Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago (Licenciado)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECiAl DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 4O.A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
37, 40, 42, 48, 96, 142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl, O

ART. 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

José Roberto Arruda
Luiz Carreira

Pauderney Avelino
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Adelor Vieira
Dr. Pinolli

Sitas Brasileiro
2 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Devanir Ribeiro
Durval Ortato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Patrus Ananias
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PV

PFL

PSDB

PMDB

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma

Alberto Goldman
Custódio Mattos

Anfbal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Deley

Amauri Robledo Gasques

~rico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Jonival Lucas Junior
Leandro Vilela

Tadeu Filippelli (Licenciado)
Zé Gerardo

1 vaga

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vitlorio Medioli

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Dunga
Iris Simões

João Magalhães
Silas Câmara - vaga do PFL

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PL

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do PL
Romeu Queiroz

PP

PSDB

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PT

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga - vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Mauro Lopes
Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves



1 vaga

Enio Tatico
Nelson Marquezelli

Pedro Fernandes

Bispo Rodrigues
Jaime Martins

Roberto Pessoa - vaga do PFL
Wellington Roberto

PL

PTB

PSB

Humberto I\!ichiles
Miguel de :3 Juza
Sandro M,11 el

Armando r,' )nteiro
José Militií,]
Ronaldo V,) >concellosAntonio Joaquim

Valdenor Guedes
1 vaga

Félix Mendonça
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

PP

PTB
Iris Simões
José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

José Linhares
Nelson Meurer
Ronivon Santiago

r-=--:----:---::---:------------------,----. -------------------,
Eduardo Barbosa João Campos Romel Anl,- o
Vicente Arruda Serafim Venzon
Veda Crusius 1 vaga

Chico da Princesa
Milton Monti
Oliveira Filho

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

PL
Almir Moura

Mauricio Rabelo
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

Beto Albu :11 erque
Renato C;;, agrande

Lupércio f;, mos

André Zac'llrow

Sérgio Mil :, Ida

PPS

PDT

PCdoB

PV

Paslor Francisco Olímpio
1 vaga

JoãO Herrmann Neto

1 vaga

Vanessa Grazziotin

Alceu Collares
PDT

Manato
Sarney Fill1,) Edson Duarte

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidenle: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

4 vagas

5 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Eliseu Pac Illa
Marinha RI Jpp
Moreira Fu lCO
Paulo Lim"

PSDB

PFL

PT
Carlos Abi;.11i1
Chico Alel'l[ ar
Fátima BE ,:I!rra
Gilmar Mél:; lado
Iara Bernéll<li
Ivan VaieI! :I!

Celcita Piweiro
Lael Varella
Nice Lobãu
Paes Lanc II n
(Deputadtl do PL ocupa a vaga)

PMDB

Secretáriol õ): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: AnE'::) 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 18-8790/7051
FAX: 318-;" 40

COMISS)i(, ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. I! 7 DO RICD, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRI: 5CENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDI: RAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

PresidentE!. Jaulo Lima (PMDB)
1° Vice-Pr,:,~ idente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Pr,',~ idente:
3° Vice-Pr::~ idente: Thelrna de Oliveira (PSDB)
Relator: lalé Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Amauri Robledo Gasques

Renildo Calheiros
PRONA

PCdoB
Jamil Murad

Enéas

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes

Pauderney Avelino

Carlito Merss
Jorge Bitlar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PSDB

Barbosa Neto
Carlos Eduardo Cadoca
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netlo
Francisco Dornelles

PP

Ann Pontes
Max Rosenmann

Moreira Franco
Paulo Afonso

Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Átila Lira
Narcio ROl:ligues
Professon: ~aquel Teixeira
Thelma do Oliveira

PP
Suely CalTlf os
Valdenor (;Iledes
Zé Lima

PTB
Eduardo ~;'õabra

Zequinha 1,~3rinho

PL
José Sant,' lia de Vasconcellos
Oliveira Fil:n

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

.... _-----



PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-843017059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° S44-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6",7",8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Maltos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavirnento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-843117059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano Anghinelti (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa

PPS
Athos Avelino

PDT
Severiano Alves

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Professor Irapuan Teixeira

2 vagas

B.Sá

Álvaro Dias

Jandira Feghali

Vanderlei Assis

Promotor Afonso Gil

Leonardo Mattos

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

1 vaga
PV

Sarney Filho
S.PART.

lnaldo Leitão - vaga do PSDB

PT
Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariilngela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

PFL
Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

CustÓdio Maltos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinelti
João Tota

lris Simões
José Militão

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Willian
Pastor Francisco Ollmpio

6 vagas

PFL
Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PMDB
Maria Helena

3 vagas

PSDB
Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
PP

Mário Negromonte
2 vagas

PTB
2 vagas

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
PSB

2 vagas

PPS

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
Jovair Arantes

Francisco Appio
Herculano Anghinelti
Pedro Corrêa

Df. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto

Almeida de Jesus
Medeiros

Eduardo Carnpos
Isalas Silvestre

Júnior Betão

Luciano Leitoa

Daniel Almeida

Deley

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

5 vagas

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Cezar Silvestri
PDT

Mário Heringer
PCdoB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-842817059
FAX: 318-2140



PSB
Roberto GouveiaCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE.

Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice~Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo lauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

PFl
Luiz Carreira

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

Vilrnar Rocha
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
(Deputado do Pl ocupa a vaga)

PMDB
Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
lico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Ary Vanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias· vaga do PSB
PFL

Laura Carneiro
2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Darcisio Perondi
1 vaga

PSDB
Rose de Freitas

Thelma de Oliveira
1 vaga

PP

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Custódio Mattos

Eduardo Barbosa

Veda Crusius

Ibrahim Abi-ackel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
João Campos

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

1 vaga
PP

Antonio Joaquim
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Julio Lopes
lonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isalas Silvestre

Júnior Betão

Luciano Leitoa

Alice Portugal

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

PTB
Elaine Costa

Homero Barreto
Pl

Heleno Silva
Mauricio Rabelo

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Agnaldo Muniz

PDT
Davi Alcolumbre

PCdoB
Daniel Almeida

PV

Arnaldo Faria de Sá

Dr Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Alceu Collares

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha· vaga do

PFl
Ricardo Izar

Vicente Cascione
Pl

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Paulo Marinho· vaga do PFl
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
João Mendes de Jesus

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice~Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

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 ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1°Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

Deley

Arlindo Chinaglia
Dr Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Jovino Cândido

PT
Adão Preito

Assis Miguel do Couto
DUlval Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do

--_._-----

Jandira Feghali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo

..

PC do B

PRONA

S.PART.

PT

Alice Portugal

Vanderlei Assis

Feu Rosa· vaga do PSDB

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas



José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

PSDB

PMDB

PFL
Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Rabelo

PSB
Bernardo Ariston
Carlos Willian

PPS
Dimas Ramalho

PDT

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

Júlio Delgado

Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida

1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

1 vaga
PFL

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

2 vagas

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
PP

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes
PTB

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima
PL

Almeida de Jesus
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB
Almerinda de Carvalho

1 vaga
PPS

Átila Lins
PDT

Mário Heringer
PCdoB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POlÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Wagner Lago (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida
PRONA

IIdeu Araujo
S.PART.

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

PT
Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo

Pompeo de Mattos

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes

Renildo Calheiros

Jovino Cêndido

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha

Inácio Arruda
PV

Marcelo Ortiz
S.PART.

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

PT
Antônio Carlos Biffi

Antonio Carlos Biscaia
Babá

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida



Vicentinho Tarcisio Zimmermann Machado Eliseu Resende
PFL Mussa Del r es Gervásio Silva

Coriolano Sales Adauto Pereira Paudernej' \velino Júlio Cesar
João Batista Celcita Pinheiro (DeputadCl :lo PSDB ocupa a (Deputado do PL ocupa a
Paulo Bauer Gerson Gabrielli vaga) vaga)
Robson Tuma Paes Landim PMDB
Vilmar Rocha 2 vagas Carlos Edl,,'rdo Cadoca Ann Pontes
(Deputado do PL ocupa a vaga) Luiz Bittenl; Jurt Jorge Alberto

PMDB Marcelo Tr i <eira (Licenciado) Paulo Afonso
Leonardo PicGiani 5 vagas Max Rasei II nann Pedro Chaves
Marcelo Teixeira (Licenciado) (Deputadtl :lo PTB ocupa a

1 vagaMaria Helena vaga)
Wladimir Costa PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga) Antonio C,!llbraia Anivaldo Vale

PSDB Eduardo F', 3S • vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio Ariosto Holanda Julio Semq Ihini Arnon Bezerra
Jovair Arantes Átila Lira Luiz Carla: Hauly Gonzaga Mola
Rommel Feijó Carlos Alberto Leréia Narcio Ronigues Veda Crusius
Ronaldo Dimas Carlos Sampaio Walter Fel') nan
Zenaldo Coutinho 1 vaga PP

PP Delfim Netl(, Augusto Nardes
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze Francisco J: ornelles Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza Pedro Corrêa Romel AIlI.~o 1 vaga
Roberto Balestra Vadão Gomes PTB

PTB Annando !,' mteiro· vaga do
Enio TaticoIris Simões Homero Barreto PMDB

Joaquim Francisco Pastor Pedro Ribeiro José Militii,) Pedro Fernandes
José Chaves· vaga do PMDB Philemon Rodrigues Nelson ME r luezelli Zequinha Marinho
José Múcio Monteiro Ronaldo Vil >concellos

PL PL
Almir Moura Heleno Silva Edmar MO'lira Jaime Martins
Miguel de Souza Raimundo Santos João Leã(1 João PaulO Gomes da Silva
Milton Monti 1 vaga Sandro M,It el Reinaldo Betão
Paulo Marinho· vaga do PFL Roberto Pessoa· vaga do

PSB PFL
Dr. Ribamar Alves Jefferson Campos PSB
Isaias Silvestre Takayama Beto Albu:11 erque Pastor Francisco Olfmpio

PPS Renato C" S 3grande 1 vaga
Júlio Delgado Cláudio Magrão PPS

PDT Lupércio Fi mos João Hernnann Neto
Pompeo de Mattos Luciano Leitoa PDT

PC do B André Zac'llrow 1 vaga
Daniel Almeida Jamil Murad PC do B

PRONA Sérgio Mil I Ida Vanessa Grazziotin
Professor Irapuan Teixeira IIdeu Araujo PV

Edson DlJilI te Leonardo Mattos
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÀRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgilio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Secretáriol ,): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: AnE:>:') 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones é 18-8790/7059
FAX: 318-;" 40

COlIIll:õSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDJ!,1: E DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVlI:: ÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíO[l(1 DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETlI'ttl.DOS INDEVIDAMENTE DO PAís RECURSOS
SUP[RIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

PresidentE!:
1° Vice-Pr,ió idente:
2° Vice-Pr"ió idente:
3° Vice-Pr,ió idente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda

PT

PFL

Ary Vanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra

PT
Ora. Clair
Eduardo V,llverde
José MenU
Paulo Pim.! lta

PFL
Eduardo ~i,~'arra

Robson T .Ir la

.__.._-...._._-----

Antonio Carlos Biscaia
Dr. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

Gervásio Silva
José Rocha



Secretário(a): Sflvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT

Rodrigo Maia
PMDB

André Luiz
Edison Andrino
José Borba

PSDB
Alexandre Santos - vaga do PP
Carlos Sampaio
Custódio Mattos
Paulo Kobayashi

PP
Mário Negromonte
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB
José Carlos Martinez
José Chaves

PL
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

PSB
Nelson Bornier

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Dr. Hélio

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA

1 vaga

Anlbal Gomes
Hermes Parcianello

Mauro Benevides

Bosco Costa
Gonzaga Mota

Luiz Carlos Hauly

João Tota

Nilton Baiano

Iris Simões
Vicente Cascione

Lincoln Portela
Wellington Roberto

Paulo Baltazar

Roberto Freire

Dr. Rodolfo Pereira

Sérgio Miranda

Medeiros

Josias Quintal

Júlio Delgado

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Neucimar Fraga

Paulo Baltazar

Lupércio Ramos

1 vaga

Jandira Feghali

Jovino C1\ndido

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
TItulares Suplentes

Elimar Máximo Damasceno

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Julio Lopes
Sandes Júnior

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Coronel Alves

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

Vanderlei Assis

4 vagas

Laura Carneiro
2 vagas

3 vagas

Eduardo Barbosa
José Rajão

Nicias Ribeiro

Valdenor Guedes
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Bispo Wanderval

Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Claudio Cajado
Laura Carneiro Ney Lopes
Robson Tuma Paes Landim

PMDB
Luiz Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcrsio Perondi
Saraiva Felipe Jorge Alberto

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Linhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas C1\mara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
MaurIcio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago (Licenciado)

PCdoB
Jandira Feghali Jamil Murad

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A



FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA-
CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.

Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

Colombo Devanir Ribeiro
Luiz Alberto Rubens Otoni
Orlando Fantazzini Wasny de Roure
lico Bronzeado 1 vaga

PFL
Gerson Gabrielli Fernando de Fabinho
Gilberto Kassab Murilo lauith
Mussa Demes 1 vaga

PMDB
Anfbal Gomes 3 vagas
Fernando Diniz
José Priante

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Antonio Carlos Mendes Thame
Léo Alcântara Julio Semeghini

PP
Augusto Nardes Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira 1 vaga

PTB
Alex Canziani José Militão
Neuton Lima Luiz Antonio Fleury

PL
Giacobo Almir Moura
Reinaldo Betão Oliveira Filho

PSB
Bernardo Ariston Takayama

PPS
Cezar Silvestri Rogério Silva

PDT
Manato Luciano Leitoa

PC doB
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Deley Jovino Cândido

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt - vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PSB
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

Dimas Ramalho

Edison Andrino
José Divino

Mauro Lopes

Alexandre Santos
Helenildo Ribeiro

João Campos
PP

Eduardo Cunha
João Pizzolatti

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

IIdeu Araujo

Severiano Alves

PL
Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PTB

PDT

Nelson Bornier
Sandro Matos - vaga do PC do B

PPS

PSB

PSDB

PRONA

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)

Dilceu Sperafico
Ricardo Barros

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Pompeo de Mattos

Jaime Martins
João Caldas

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Professor Irapuan Teixeira

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Daniel Almeida

Iris Simões
Marcus Vicente

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

1 vaga

Fernando Ferro
João Magno

Maninha
Maria do Rosário

PT

PFL

PMDB

Carlos Santana
Luciano lica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim



PV
Deley - vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte - vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz - vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
André Zacharow

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA
Ildeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORi1lCÃO...
E PUBlICA~:,I)ES

EDiÇÃO DE HOJE: 35(1 PÁGINAS


