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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 223, de 14 de outubro de 2004, que “estabelece 
normas para o plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada da safra de 2005, e dá 
outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 14 de dezembro de 
2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 8 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da  Mesa do 
Congresso. Nacional
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ÀS 13 HORAS E 5 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PL/PSL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL PL/PSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PDT
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ S.PART.
JADER BARBALHO PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PL/PSL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 12

AMAZONAS

CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP

HUMBERTO MICHILES PL PL/PSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
Total de Rondônia: 4

ACRE

JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PL PL/PSL
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
KÁTIA ABREU PFL
MAURÍCIO RABELO PL PL/PSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
WAGNER LAGO PP
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB

Ata da 275ª Sessão, Extraordinária, Vespertina, 
 em 8 de dezembro de 2004

Presidência dos Srs.  João Paulo Cunha, Presidente, Inocêncio Oliveira,  
1º Vice-Presidente Carlos Nader, Jair Bolsonaro e Moroni Torgan,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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ARNON BEZERRA PTB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 13

PIAUÍ

B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
IBERÊ FERREIRA PTB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PL/PSL
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PL/PSL
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PAULO RUBEM SANTIAGO PT

RENILDO CALHEIROS PCdoB
RICARDO FIUZA PP
ROBERTO FREIRE PPS
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
JOÃO LYRA PTB
JURANDIR BOIA PSB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL PL/PSL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES S.PART.
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PL/PSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PL PL/PSL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 34
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MINAS GERAIS

ARACELY DE PAULA PL PL/PSL
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PL/PSL
CARLOS WILLIAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PL/PSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILITÃO PTB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
ODAIR PT
ODELMO LEÃO PP
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VITTORIO MEDIOLI PSDB
Total de Minas Gerais: 36

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PL/PSL
CARLOS NADER PL PL/PSL

CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA S.PART.
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PL/PSL
RENATO COZZOLINO PSC
RODRIGO MAIA PFL
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. PINOTTI PFL
DURVAL ORLATO PT
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
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MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL PL/PSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PL/PSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
VALDEMAR COSTA NETO PL PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 46

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELINTON FAGUNDES PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

JORGE PINHEIRO PL PL/PSL
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT

MURILO ZAUITH PFL
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PP
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PL/PSL
GUSTAVO FRUET S.PART.
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PL/PSL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUIS CARLOS HEINZE PP



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53491 

MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORE
NZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PL/PSL
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 22

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
345 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LÉO ALCÂNTARA, servindo como 2º Se-

cretário, procede à leitura da ata da sessão anteceden-
te, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. CARLOS NADER, servindo como 1º Se-
cretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

0f C.P.J. nº 221/04
Ref: – Lei nº 8.072/90

São Paulo, 11 de novembro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Doutor João Paulo Cunha
Presidente da Câmara Federal
Nesta

Senhor Presidente da Câmara Federal,
Cumprimentando-o tenho a honra de enviar a 

Vossa Excelência cópia da proposta da manifestação 
ofertada pelo Doutor Herrnann Herschander, Procurador 
de Justiça, sendo que a mesma foi aprovada por unani-
midade pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores 
de Justiça, em reunião realizada em 20-10-04 p.p.

Aproveito a oportunidade para renovar meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, – Regina Helena da Silva Si-
mões, Secretaria do Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO PROCURADORIA  

GERAL DE JUSTIÇA

Proposta de manifestação do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores contrária à alteração da Lei 
nº 8.072/90

Nestes tempos em que a criminalidade vem atin-
gindo níveis cada vez mais alarmantes, despertando 
inegável clamor social em favor de narinas e medidas 
mais severas e eficazes contra os autores de crimes gra-
ves, este Órgão Especial do Colégio de Procuradores do 
Ministério Público do Estado de São Paulo não poderia 
deixar de manifestar sua profunda preocupação diante 
de recentes propostas, que postulam um afrouxamento 
ainda maior de normas penais e processuais penais, 
mediante revisão da Lei dos Crimes Hediondos, sob o 
pretexto de que aquele diploma legal não teria sido efi-
caz na redução dos índices de criminalidade.

Apontar o aumento da prática criminosa como prova 
da ineficácia de nossas poucas normas penais rígidas, 
advogando a revogação ou mitigação dessas normas, 
equivale a sustentar que a melhor medida para combater 
o agravamento da doença é a abolição ou redução da te-
rapia, em lugar de seu aprimoramento e intensificação.

A experiência internacional demonstra, como 
ensinam os exemplos da Itália e dos Estados Unidos, 
que somente uma legislação penal e processual pe-
nal mais rigorosa pode auxiliar eficazmente o Estado 
a combater a criminalidade.

Eventual permissão da liberdade provisória para 
acusados de crimes hediondos e equiparados, assim 
como a possibilidade de progressão de regime aos con-
denados por tais delitos – associada à recente abolição 
da obrigatoriedade do exame criminológico – incontes-
tavelmente ensejariam a reinserção precoce, no meio 
social, de indivíduos dotados de periculosidade.

Não é preciso grande descortino para prever que 
essas medidas agravariam ainda mais a atual situação 
de grave insegurança, penalizando toda a sociedade 
a pretexto de favorecer alguns criminosos.

Este Órgão Especial, na defesa do interesse 
público, vem manifestar sua confiança de que nossas 
Autoridades serão sensíveis ao presente pleito, no 
sentido da rejeição de propostas de favorecimento in-
devido àqueles que, através de seus crimes, causaram 
grave prejuízo a toda a sociedade.

Encaminhe-se à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, órgão técnico competente para 
o estudo da matéria, nos termos do estatuído no art. 
32, inciso IV, alíneas d e e, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. Oficie-se ao Ministério Público 
Estadual proponente e após, publique-se.

Brasília, 8 de dezembro de 2004. – João Paulo 
Cunha, Presidente.
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Ofício nº 152Plen

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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 indicar, como titulares, os Deputados Arlindo 
Chinaglia, PT/SP, João Gratidão, PT/MS, e Rubens 
Otoni, PT/GO, na Comissão Representativa do Con-
gresso Nacional (período de 16 de dezembro de 2004 
a 14 de fevereiro de 2005). Como suplentes, a Depu-
tada Neyde Aparecida, PT/GO, os Deputados Wasny 
de Roure, PT/DF, e Virgilio Guimarães, PT/MG,

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Líder do 
PT.

Publique-se 
Em: 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of. nº 153-Plen 

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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 indicar, como titulares, a Deputada Ângela Gua-
dagnin, PT/SP, os Deputados João Gratidão, PT/MS, 
José Eduardo Cardoso, PT/SP, Luciano Zíca, PT/SP, 
Mauro Passos, PT/SC, e Walter Pinheiro, PT/BA, na Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 199-A, de 2003 (Utilização 
de Radioisótopos). Como suplentes, os Deputados Assis, 
PTIPR, César Medeiros, PT/MG, e Zarattini, PT/SP.

Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Líder do 
PT.

Publique-se. 
Em: 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 1.267  

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.933/2004, 

encaminho a Vossa Excelência a relação dos nomes 

dos Deputados do Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição no 199-A de 2003, que “altera 
a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao inciso 
XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V do art. 
177 da Constituição Federal, para excluir do monopólio 
da União a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida curta, para usos médicos, 
agrícolas e industriais”.

TITULARES

Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi
Jefferson Campos
Jorge Alberto
Nelson Trad.

Outrossim, informo que as vagas restantes serão 
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, –  Deputado José Borba, Lí-
der do PMDB.

Publique-se.
Em: 7-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Oficio nº 989 -L-PFL/04

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Par-

tido da Frente Liberal que farão parte da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7-A, de 2003, do Sr. Maurício 
Rands, que altera o inciso II do art. 37 da Constituição 
Federal, permitindo a contratação, pela administração 
pública, de agentes comunitários de saúde através do 
processo seletivo público”.

TITULARES

Celcita Pinheiro
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira
Robério Nunes.

Atenciosamente, –  Deputado José Borba, Líder 
do PMDB.

Publique-se.
Em: 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.
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Of. nº 992-L-PFL/04 

Brasília, 8 de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do 

Partido da Frente Liberal que farão parte da Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Propos-
ta de Emenda à Constituição no 199-A, de 2003, do 
Senado Federal, que “altera a redação da alínea b e 
acrescenta alínea c ao inciso XXIII do art. 21, e alte-
ra a redação do inciso V do art. 177 da Constituição 
Federal, para excluir do monopólio da União a pro-
dução, comercialização e utilização de radioisótopos 
de meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e 
industriais”.

TITULARES

Dr. Pinotti 
José Rocha
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

Atenciosamente, Deputado José Carlos Aleluia, 
Líder do PFL.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Of. Lid. PP nº 1.554 

 
Brasília, 7 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me 

ao Ofício SGM/P nº 2484/2004. para indicar os Depu-
tados Mário Negromonte, do PPBA e Reginaldo Ger-
mano, do PP-BA, como Titulares da Comissão Externa 
destinada a avaliar as condições da antiga mineradora 
de amianto no Município de Poções-BA.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de elevada estima e consideração. – Deputado Pedro 
Henry, Líder do PP.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of Lid. PP nº 1.555

Brasília, 7 de dezembro de 2004 

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Excelentíssimo Senhor Presidente
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me 

ao Ofício SGM/P nº 2403/2004, para indicar os Depu-
tados Herculano Anghinetti, do PP-MG e Márcio Rei-
naldo, do PP-MG, como Titulares na Comissão Externa 
destinada a avaliar e apurar 03 incidentes ambienta’s 
ocorridos no Município de Vazante-MG.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de elevada estima e consideração. – Pedro Henry, 
Líder do PP.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Brasília, 7 de dezembro de 2004

Of. nº 1.114/2004
Exmº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen-

tais, o Senhor Deputado Íris Simões (PTB-PR) na 
qualidade de titular, para integrar a Comissão Externa 
destinada a averiguar os prejuízos ambientais, sociais 
e econômicos causados pela explosão de navio no 
Porto de Paranaguá-PR.

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

Atenciosamente, – Deputado José Múcio Mon-
teiro, Líder do PTB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. –  João Paulo Cunha, 

Presidente.

OF./LID./Nº 535/2004

Brasília, 6 de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Colbert 

Martins – PPS/BA, como membro titular da Comissão 
Externa destinada a avaliar as condições de antiga mi-
neração de amianto no município de Poções/BA.

Atenciosamente, – Deputado Júlio Delgado, 
Líder do PPS.
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Publique-se.
Em, 7-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF./A/PSB/489/04

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

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

deputado Gonzaga Patriota (titular) para integrarem a 
Comissão Representativa do Congresso Nacional, a 
que se refere o art. 58, § 4º, da Constituição Federal.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF/A/PSB/490/04 

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

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

deputado Jurandir Bóia para integrar a Comissão Ex-
terna destinada a avaliar as condições de antiga mine-
ração de amianto no município de Poções-BA.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

OF/A/PSB/491/04.

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

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

deputado Isaías Silvestre para integrar a Comissão 
Externa destinada a apurar os incidentes ocorridos no 
Município de Vazante-MG.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Presi-

dente.

OF/A/PSB/492/04. 

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

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

Deputado Jorge Gomes (titular) para integrar a Comissão 
Especial destinada a efetuar estudo e oferecer proposi-
ções sobre o tema trabalho e emprego doméstico.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente

Of./A/PSB/493/04

Brasília, 7 de dezembro de 2004

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

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

deputado Givaldo Carimbão para integrar a Comissão 
Externa destinada a averiguar os prejuízos ambientais, 
sociais e econômicos causados pela explosão de navio 
no Porto de Paranaguá – PR.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagran-
de, Líder do PSB.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Of. nº 37/04-LM

Brasília, 8 de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Fernando 

de Fabinho (PFL/BA) para ocupar o cargo de Vice-Lí-
der da Liderança da Minoria.

Atenciosamente, – Deputado José Thomaz Nonô, 
Líder da Minoria.

Defiro. Publique-se.
Em, 8-12-04. –  João Paulo Cunha, 

Presidente.
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Of. nº 891/2004

Brasília, 1º de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re-

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei nº 2.671/03 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Fábio Souto, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of. nº 893/2004

Brasília, 1º de dezembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re-

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei nº 891/03 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Fábio Souto, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em: 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Oficio nº 894/2004

Brasília, 1º de dezembro de 2004.

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Re-

gimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência a apreciação do Projeto de Lei nº 3.299/04 por 
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Fabio Souto, Pre-
sidente em exercício.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

OF. CCTCI-P/237/04

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL nº 7.316/02

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, 
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 7.316/02.

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

Atenciosamente. – Deputado Júlio Semeghini, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 284/2004

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.390/03

 Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 2.390/03, do Sr. Celso Rus-
somanno, que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente. – Deputado Paulo Lima, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em, 8-12- 04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 448/CEC.

Brasília, 24 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.801/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação, com substitutivo, do Projeto de Lei nº 2.801/03, 
do Sr. Carlos Nader, que “estabelece que as Institui-
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ções de ensino superior públicas e privadas possam 
ser autorizadas a executar serviço de radiodifusão co-
munitária”, para publicação da referida proposição e 
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 449/CEC.

Brasília, 24 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.653/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejei-
ção do Projeto de Lei nº 2.653/03, do Sr. Wilson Santos, 
que “dispõe sobre a distribuição geográfica igualitária de 
cinqüenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) entre projetos culturais executados nas 
vinte e sete Unidades da Federação”, para publicação 
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 466/CEC.

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação dos PL nº 3.984/04 e 2.545/03, 
apensado

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.984/04, do Senado Federal – Alberto 
Silva, que “institui o Dia Nacional do Engenheiro Eletricis-
ta” e do PL nº 2.545/03, apensado, para publicação das 
referidas proposições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 470/CEC

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.821/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.821/03, do Sr Mário 
Negromonte, que institui o Dia Nacional da Baiana de 
Acarajé”, para publicação da referida proposição e do 
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 471/CEC

 
Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.986/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.986/04, do Sr Nazareno 
Fonteles, que “institui o Dia Nacional do Vaqueiro e 
dá outras providências”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 298/2004/CFFC-PR

Brasília, 25 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação da PFC nº 27/2004

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao at 58 do Regimento Interno, que esta Comissão, em 
reunião ordinária realizada no dia 18-11-2004, concluiu 
pelo arquivamento da Proposta de Fiscalização e Con-
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trole nº 27/2004, do Deputado Carlos Nader, propon-
do nos termos regimentais a realização de unia PFC 
– Proposta de Fiscalização e Controle, na operação 
de venda da Embratel”.

Atenciosamente, – José Priante, Presidente.

Publique-se.
Em 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 252/2004-P

 
Brasília, 30 de novembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 
2.672 de 2003 e dos Projetos de Lei nº 2.092 de 2003 
e nº 3.706 de 2004, apensados.

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

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Paes, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 258/2004-P

 
Brasília, 30 de novembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

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

227 de 2003.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 

do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Eduardo Paes, 

Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunhas, Pre-

sidente.

Of. nº 262/2004-P.

Brasília, 30 de novembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

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

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

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Paes, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 263/2004-P
A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 30 de novembro de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

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

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

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Paes, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Of. nº 266/2004-P.

Brasília, 30 de novembro de 2004

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

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

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

Respeitosamente, – Deputado Eduardo Paes, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04. – João Paulo Cunha, 

Presidente.
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Of. Pres. nº 241/04

Brasília, 17 de novembro de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art 58 do Regimento Interno, a apreciação do 
Projeto de Lei nº 568/03, por esta Comissão, nesta data.

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

Atenciosamente, – Deputado Tarcisio Zimmer-
mann, Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04, – João Paulo Cunha, Pre-

sidente

Of. P-106/04

 Brasilia, 1º de dezembro de 2004

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

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 1.780103 – do Sr. 
Léo Alcântara – que ‘dispõe sobre a fixação de prazo 
para o cumprimento do disposto no art. 16 da Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000’.

Atenciosamente, – Deputado Wellington Roberto, 
Presidente.

Publique-se.
Em, 8-12-04 – João Paulo Cunha, Pre-

sidente

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE 

COM O VEÍCULO LANÇADOR DE SATÉLITE VLS-1 
E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO. 

PODENDO DESLOCAR-SE À BASE  
DE ALCÂNTARA-MA, AO CENTRO TECNICO  
AEROESPACIAL – CTA. EM SÃO JOSE DOS  

CAMPOS-SP. OU A QUALQUER LOCALIDADE  
OUE SE FIZER NECESSÁRIa (ACIDENTE  

NA BASE DE ALCÂNTARA)

Oficio nº 15/04-Sec

Brasília, 17 de novembro de 2004

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

Senhor Presidente,

De ordem do Senhor Deputado Corauci Sobrinho, 
Coordenador desta Comissão, informo a Vossa Excelência 
que na reunião ordinária realizada hoje, aprovou, por 
unanimidade, o Relatório elaboração pelo Deputado 
Corauci Sobrinho.

Outrossim, na forma regimental solicito a publi-
cação no Diário da Câmara dos Deputados – DCD, 
bem como dar encaminhamento ás indicações ao Po-
der Executivo.

Atenciosamente, José Maria Aguiar de Castra, 
Secretário.

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER 
DIAGNOSTICO TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE 

COM O VEiCULO LANÇADOR DE SATÉLITE VLS-1 
E  SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO, 

PODENDO DESLOCAR-SE A BASE DE  
ALCÂNTARA-MA, AO CENTRO TECNICO  

AEROESPACIAL-CTA, EM SÃO JOSÉ DOS  
CAMPOS-SP, OU A QUALQUER LOCALIDADE 

QUE SE FIZER NECESSÁRIO.  
(ACIDENTE NA BASE DE ALCÂNTARA)

Por meio do Ato da Presidência da Câmara dos 
Deputados de 2 de setembro de 2003 foi designada 
Comissão Externa destinada a fazer diagnóstico técni-
co sobre o acidente com o veículo lançador da satélite 
VLS-1 e sobre o programa espacial brasileiro, podendo 
deslocar-se à base de Alcântara-MA, ao Centro Técnico 
Aeroespacial-CTA, em São José dos Campos-SP, ou a 
qualquer localidade que se fizer necessário” (Acidente 
da Base de Alcântara).

A Comissão Externa, para a qual foi designado 
Coordenador o Deputado Corauci Sobrinho, é Integra-
da, ainda, pelas seguintes Deputadas e Deputados: 
– Terezinha Fernandes, Vanessa Grazziotin, César 
Bandeira, Dr. Ribamar Alves, João Castelo, Pastor Pe-
dro Ribeiro, Paulo Marinho, Pedro Fernandes, Pedro 
Navais, Wagner Lagos e Washington Luiz.

O acidente com o Terceiro Protótipo do Veículo 
Lançador de Satélites – VLS-1 V-03, ocorreu às 13h 
26min e 55 segundos do dia 22 de agosto de 2003, 
quando dos preparativos do VLS para o lançamento 
que deveria ocorrer no dia 25 de agosto de 2003. Foram 
vitimados no acidente os seguintes servidores:

Amintas Rocha Brito
Antonio Sergio Cezarini
Carlos Alberto Pedrini
Cesar Augusto Costalonga Varejão
Daniel Faria Gonçalves
Eliseu Reinaldo Moraes Vieira
Gil Cesar Baptista Marques
Gines Ananias Garcia
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Jonas Barbosa Filho
José Aparecido Pinheiro
Josë Eduardo de Almeida
José Eduardo Pereira
José Pedro Claro Peres da Silva
Luis Primon de Araujo
Mário César de Freitas Levy
Massanobu Shimabukuro
Mauricio Biella de Souza Valle
Roberto Tadashi Seguchi
Rodolfo Donizetti de Oliveira
Sidney Aparecido de Moraes
Walter Pereira Junior
O Ministério da Defesa designou, em 28 de agos-

to de 2003, Comissão Técnica de Investigação que, 
em Relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2004, 
concluiu pelo seguinte:

A análise das informações coletadas du-
rante a investigação conduziu às seguintes 
conclusões de caráter geral

(1) o acidente teve inicio com o funciona-
mento intempestivo, porém nominal, do pro-
pulsor A do primeiro estágio;

(2) foram encontrados fortes indícios de 
que o funcionamento intempestivo do propulsor 
A tenha sido causado pelo acionamento, tam-
bém intempestivo, de um dos detonadores do 
conjunto de ignição do referido propulsor;

(3) dentre as causas analisadas do acio-
namento do detonador do propulsor A, desta-
cam-se: corrente elétrica pela “linha de fogo” 
e descarga eletrostática no interior do detona-
dor. Não foi possível, entretanto identificar com 
precisão se uma dessas duas hipóteses foi a 
causa do acionamento do detonador;

(4) não foi identificada falha ative (erro ou 
violação com resultados mediatos) que tenha 
diretamente, dado início ao acidente;

(5) foram identificadas falhas latentes 
(medidas adotadas ou decisões tomadas, ge-
ralmente muito antes do acidente cujas con-
seqüências podem permanecer latentes por 
longo período); e

(6) a longa convivência do projeto com 
a escassez de recursos humanos e materiais 
pode ter conduzido a uma dificuldade crescen-
te em perceber e degradação das condições 
de trabalho e da segurança.”

Além disso, o responsável pelo inquérito Policial 
Militar a respeito do assunto, Brigadeiro-do-Ar José 

Monteiro Guimarães, concluiu “pela inexistência de 
indícios de crime militar”.

A Comissão Externa realizou sua primeira reu-
nião em 23 de setembro de 2003. Nesta reunião de 
instalação, foram aprovados sete requerimentos sobre 
solicitação de informações, de audiências públicas e de 
realização de visitas, A segunda reunião foi realizada 
em 25 de setembro de 2003, quando foram ouvidos 
o Major Brigadeiro-do-Ar Tiago da Silva Ribeiro, Dire-
tor do Centro Técnico Aeroespacial-CTA e o Senhor 
Francisco Rimoli Conde, Presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e 
Tecnologia do Vale da Paraíba-SP.

A terceira reunião da Comissão foi realizada em 
05 de novembro de 20D3 quando foram aprovados 
13 requerimentos sobre solicitação de informações a 
diversos órgãos e realização de audiências públicas, 
com a indicação de convidados.

A Comissão reuniu-se novamente em 3 de de-
zembro de 2003, quando foi aprovado um requerimento 
de informações.

Finalmente, na reunião de 28 de abril de 2004, 
foram aprovados cinco requerimentos.

Além de suas reuniões em Brasília, a Comissão 
visitou o Centro de Lançamento de Alcântara – CLA. 
nos dias 20 e 21 de outubro de 2003 e o Centro Tec-
nológico da Aeronáutica – CTA, em São José dos 
Campos, no dia 10 de novembro de 2003, quando, 
com a presença de seu comandante, de membros da 
Comissão Técnica de Investigação, de especialistas do 
CTA e de representantes das famílias das vítimas se 
informou sobre detalhes técnicos do acidente.

Em Alcântara, a Comissão esteve no local do 
acidente e manteve contato com os representantes da 
população do Município de Alcântara, tanto daquela 
pertencente às 312 famílias que já foram deslocadas 
de suas localidades originais (32) para as Agrovilas 
constituídas pelo CLA (7), quanto das mais de 500 fa-
mílias que vivem em áreas do Centro e para as quais 
há a previsão de deslocamento futuro.

Convém esclarecer que a população do Município 
de Alcântara é de cerca de 19.000 habitantes, sendo 
que 25% estão na zona urbana e 75% na zona rural, A 
área territorial do Município é de 114 mil hectares. sendo 
que 62 mil (54%) são ocupados hoje pelo CLA.

Esta ocupação ocorreu porque se imaginava, 
quando do inicio da instalação do CLA (1980), que o 
centro iria fazer diversos lançamentos por ano: apenas 
para veículos brasileiros, sem contar a possibilidade 
de aluguel de bases de lançamento para países ou 
empresas estrangeiras.
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O CLA foi planejado para ter diversas bases ins-
taladas, as quais poderiam fazer lançamentos simultâ-
neos. Imaginava-se que iria haver grande interesse ex-
terno para esses lançamentos, considerando a grande 
economia de combustível ou de aumento de carga útil 
que a localização equatorial do CLA possibilita.

Com esta premissa iniciou-se o deslocamento das 
famílias para as agrovilas situadas em áreas que não 
interferissem na segurança dos lançamentos.

Vale ressaltar que o Ministério da Defesa, por 
meio do Comando da Aeronáutica e, anteriormente, 
o Ministério da Aeronáutica, tomaram diversas provi-
dências para minorar os problemas sociais existentes, 
bem como os surgidos em função dos deslocamentos 
feitos, conforme informação prestada à Comissão Ex-
terna pelo Comando da Aeronáutica:

Mesmo não sendo a sua função constitu-
cional, nem o seu objetivo na região, a Força 
Aérea, desde o início, preocupou-se em encon-
trar soluções para os mais graves problemas 
da comunidade local. As enormes carências 
sociais e as dificuldades visíveis que a popula-
ção de Alcântara experimentava, motivou uma 
série de ações de caráter social por parte do 
Comando da Aeronáutica.

a) foram projetados e instalados cinco 
distritos agrícolas e suas respectivas agrovilas, 
preservando comunidades que ali estavam há 
mais de três séculos. Uma das maiores pre-
ocupações no desenvolvimento desse pro-
jeto foi a observação dos laços uniam esses 
grupos;culturais e familiares que 

b) cada família assentada recebeu uma 
gleba rural de 15 hectares e um lote urbano 
de 1 mil metros quadrados, com residência de 
alvenaria de 72m²;

c) dentre outras benfeitorias, a FAB des-
tinou a essas famílias equipamentos comuni-
tários como lavanderia, casa de farinha, casa 
de festa, campo de futebol, escola, posto as-
sistencial e igreja;

d) todos os distritos agrícolas são dota-
dos de eletrificação tural, instalada por meio 
de acordo entre a FAB, o Governo do Estado 
do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Al-
cântara;

e) técnicos do CLA passaram a prestar 
assistência técnica e agroveterinária nos distri-
tos agrícolas e ajudaram a implantar projetos, 
com recursos do Procera, de fruticultura irriga-
da de coco anão, banana, melancia, mamão e 

maracujá, incluindo financiamento de equipa-
mentos, ferramentas agrícolas e tratores;

f) grande parte da produção desses dis-
tritos agrícolas é adquirida pelo próprio CLA 
para ser utilizada nas refeições servidas aos 
funcionários civis e militares. Isso garante ren-
da e permite estabilidade financeira às famílias 
que antes viviam da agricultura de subsistência 
e da pesca artesanal.

Na busca de sempre colaborar com as 
comunidades vizinhas, a Força Aérea ainda 
foi responsável por:

– levar energia elétrica até a sede do 
município de Alcântara;

– melhorar as condições das estradas 
de aceso à região;

– construir o porto da cidade (recente-
mente ampliado e melhorado também com 
recursos da Aeronáutica);

– construir e ajudar a manter uma escola 
de 1º grau (“Caminha das Estrelas”);

– doar 2 (dois) ônibus para transporte 
escolar para as crianças da região;

– realizar, constantemente, ação cívico-
social, oportunidade em que são oferecidos 
medicamentos, tratamentos médicas, dentários 
e assistência social aos moradores carentes 
da região.

Inicialmente, é precisa observar que o antigo Mi-
nistério da Aeronáutica, e hoje o Ministério da Defesa, 
não pode alegar que não é “sua função constitucional, 
nem seu objetivo na região” prestar assistência às po-
pulações deslocadas. Afinal, muitos problemas surgi-
ram exatamente por causa dos deslocamentos feitos. 
A observação é válida, e mesmo assim parcialmente, 
somente quando trata das populações não desloca-
das. Parcialmente, porque, tendo em vista que a ins-
talação do CLA ocupa 54% da área do município de 
Alcântara, há interferências com praticamente toda a 
população da município.

Ocorre que as providências tomadas não foram 
suficientes para possibilitar à população deslocada 
condições de vida ao menos comparáveis com as an-
teriores, Isto porque, em regra geral, as comunidades 
foram transferidas do litoral para regiões distantes mui-
tos quilômetros do mar. Com isto, e embora simplifican-
do muito a realidade, pode-se dizer que se pretendeu 
transformar pescadores em agricultores.

Ora, há toda um cultura e um modo de vida muito 
diferentes para cada urna dessas ocupações e é mui-
to difícil fazer uma transição de uma cultura para ou-
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tra. Basta ter presente que a atividade de pesca pode 
propiciar sustento para o mesmo dia e o sustento da 
atividade agricola só estará disponível meses após o 
prepara da terra e o plantio.

Assim, não é difícil imaginar o choque que o 
pescador transferido para a agrovila e transformado 
subitamente em agricultor sofreu ao descobrir que, a 
partir daquele dia, não mais poderia obter do mar o 
seu sustento de cada dia.

Ocorre, ainda, que o módulo rural para as agro-
vilas foi fixado em 15 hectares, que se revelaram in-
suficientes para uma família, quer por seu tamanho 
reduzido, quer pela má qualidade de suas terras.

Esta situação de dificuldades ficou clara no con-
tato mantido pelo Comissão Externa com as popula-
ções locais em Alcântara, nos dias 20 e 21 de outubro 
de 2003, pelos documentos de diversas procedências 
entregues à Comissão e pelo Relatório da Subcomis-
são Especial da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, 
instituída em 2001, “para analisar o impacto socioeco-
nômico-cultural do Centro de Lançamento de Alcântara 
no Maranhão”, encaminhado à Comissão Externa.

Assim sendo, esta Comissão Externa recomen-
da, com relação aos problemas sociais das popula-
ções deslocadas da área do CLA ou das que serão 
deslocadas no futuro, bem como em relação a todo o 
município de Alcântara:

– um reestudo das necessidades de des-
locamento de populações, para limitá-lo ao 
estritamente necessário, considerando uma 
previsão real do uso futuro do CLA. O CLA 
vai ter uma utilização efetiva? Haverá diversos 
lançamentos por ano ou apenas lançamentos 
esporádicos? Se os lançamentos forem pouco 
numerosos, não basta deslocar as populações 
apenas nos dias de lançamento?

– um estudo da situação atual dos des-
locamentos feitos, adotando-se um programa 
de correção dos problemas surgidos, incluindo 
moradia e trabalho para as novas famílias;

– a elaboração de um programa de de-
senvolvimento sustentado para todo o mu-
nicípio de Alcântara, envolvendo as esferas 
municipal, estadual e federal;

– a titulação das terras rurais e lotes das 
agrovilas e a liberação imediata e o pagamento 
de todas as desapropriações;

– a elaboração do Estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) pelos órgãos 

competentes, com a participação das comu-
nidades locais;

– a conclusão da identificação, demarca-
ção e titulação de todas as áreas remanescen-
tes de quilombos no Município de Alcântara;

– a definição de livre acesso e uso das 
praias, rios e igarapés à população local e que 
restrições sejam estabelecidas apenas nos 
dias de lançamentos;

– a criação de um Fundo, com dotação 
orçamentária anuaL para apoiar programas, 
projetos e atividades que visem o desenvolvi-
mento do Município de Alcântara e, especial-
mente, das comunidades deslocadas.

Quanto ao acidente com o VLS-1 V 3, é preciso 
deixar claro que não foi objetivo da Comissão Exter-
na apurar tecnicamente suas causas imediatas, ta-
refa que demandaria a contratação de especialistas 
de diversas especialidades e que seria repetitiva em 
relação às investigações realizadas pela Comissão 
Técnica de Investigação do Ministério da Defesa e 
presidida pelo Brigadeiro-do-Ar Marco Antônio Couto 
do Nascimento.

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados 
considera como fundamentalmente corretas as conclu-
sões da Comissão Técnica de Investigação, transcritas 
ao início deste relatório.

Convém, porém, transcrever aqui também as 
conclusões a respeito dos quatro fatores analisados 
pela Comissão Técnica de investigação, a saber Fa-
tor Meteorológico, Fator Material, Fator Operacional e 
Fator Humano:

“FATOR METEOROLÓGICO

As condições meteorológicas reinantes no dia 
do acidente, 22 de agosto, apresentavam-se boas, 
com ventos fracos e sem formação de nuvens que 
possibilitassem a ocorrência de chuva ou de descar-
gas elétricas. Com base nessas condições favoráveis, 
a subcomissão que efetuou a análise do Fator Me-
teorológico concluiu não haver evidências de que as 
condições meteorológicas existentes no CLA tenham 
contribuído diretamente para o acidente. Em que pese 
a conclusão acima estar intrinsecamente correta, há 
que se observar, sob o ponto de vista operacional, al-
guns aspectos relevantes:

a) o radar meteorológico está inoperante. A exis-
tência de um radar é de grande importância operacional 
na Vigilância meteorológica nas operações de lança-
mento no CLA, seja para monitoramento contínuo, seja 
para a realização de previsões de curtíssimo prazo;
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b) na estação de meteorologia não foram encon-
tradas normas operacionais completas que abranjam 
planos de degradação. Estes planos descrevem, pro-
gressivamente, as medidas a serem adotadas quando 
do aparecimento de probremas que afetem a atividade 
operacional. Como exemplo, a falta do radar meteoro-
lógico provavelmente seria restritiva para a simulação 
de lançamento no período noturno (e para o lança-
mento em si mesmo): já que a previsão de curtíssimo 
prazo estaria comprometida, caracterizando um nível 
operacional degradado;

c) não há Oficial Especialista em Meteorologia 
(QOEMET) ou civil de nível superior dessa especiali-
dade para chefiar a setor de meteorologia e coordenar 
as atividades operacionais do CLA. Já houve tentativas 
anteriores de fixar um profissional nessa posição, sem 
sucesso. Em função do baixo número de lançamentos 
realizados anualmente e da dificuldade de fixar um 
profissional nessa posição, a solução que vem sendo 
empregada é complementar a equipe do CLA, duran-
te as operações. com elementos oriundos do CTA e 
do CLBI. O ideal seria que houvesse um profissional 
de meteorologia de nível superior no efetivo do CLA. 
A falta de um profissional com essa qualificação faz 
com que o comandamento das ações relativas à me-
teorologia seja exercido pelo operador, no caso o CTA, 
pois os cinco sargentos que compõem o efetivo local 
dessa especialidade não são quaUficados para reali-
zar previsão meteorológica.

FATOR MATERIAL

–  O acidente teve início com o funciona-
mento intempestivo, porém nominal, durante 40 
segundos, do propulsor A do primeiro estágio.

– Foram encontradas fortes evidências 
de que este funcionamento intempestivo do 
propulsor A foi iniciado pelo acionamento, tam-
bém intempestivo, de um dos detonadores do 
conjunto de ignição do propulsor.

– A análise das causas físicas do acidente 
ficou prejudicada pelo elevado grau de destrui-
ção ocorrido na plataforma móvel de integração. 
Por isso, a análise sobre a causa do aciona-
mento do detonador do propulsor A baseia-se 
em fatos e também em inferências.

– Ficou comprovado que a falta de blin-
dagem dos fios torcidos da linha de fogo”, que 
leva energia aos detonadores dos propulsores 
do primeiro estágio, torna-os passíveis de so-
frerem indução eletrostática.

– As características do acidente permitem 
concluir que a existência de uma barreira me-

cânica de segurança no sistema de ignição dos 
propulsores do primeiro estágio, após os deto-
nadores, poderia ter impedido o acidente.

– Duas hipóteses foram analisadas para 
o acionamento do detonador do propulsor A:

a) corrente elétrica pela “linha de fogo” e
b) descarga eletrostática no interior do detonador.
A hipótese da corrente elétrica pela “linha de 

fogo” foi considerada de menor probabilidade que a 
descarga eletrostática no interior do detonador, devi-
do a existência de obstáculos a este tipo de efeito no 
circuito de acionamento.

A hipótese de descarga no interior do detonador 
foi considerada com probabilidade superior à corren-
te elétrica devido a inexistência de obstáculos, espe-
cialmente considerando-se a retirada da blindagem 
dos fios da linha de fogo’. Podem ter contribuído para 
esta hipótese a instalação de uma capa de plástico 
não condutor na parte superior do Veículo, insuflada 
constantemente por ar seco e frio; e a proximidade dos 
fios não blindados da “linha de fogo” com outros fios 
do sistema elétrico.

Entretanto, para esta hipótese, a análise de cau-
sas possíveis não foi tão exaustiva quanto para a hi-
pótese da corrente elétrica.

Não se descarta a realização de novos estudos. 
em função de eventos pertinentes que possam vir a 
ser identificados no futuro.

FATOR OPERACIONAL

– Há indicações de que a infra-estrutura 
de apoio, provida pelo CLA a campanhas de 
lançamento, com relação a recursos humanos 
e físicos possui pontos de fragilidade que de-
vem ser minimizados.

– A segurança operacional do CLA, com-
posta pela segurança de terra, de vôo e de 
plataforma apresenta alguns pontos de fra-
gilidade.

– Foi constatada a necessidade de haver 
um melhor intercambio de informações entre 
as organizações participantes, inclusive com 
desconhecimento, por parte dos operadores 
do CTA, CLBI e INPE, de regras ou normas 
estabelecidas pelo CLA.

– Foi observada a falta de um gerencia-
mento de risco, realizado de maneira formal 
e criteriosa, principalmente na condução das 
atividades de integração e preparação para o 
lançamento.

– As atividades, pelo menos na última 
semana da Operação, não foram controladas 
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de maneira eficiente, permitindo, por exemplo, 
que tarefas de risco fossem realizadas junta-
mente com outras tarefas, como foi o caso da 
conclusão da descarga das baterias, condu-
zida concomitantemente com outras tarefas, 
e a execução de tarefas, após a conexão dos 
detonadores dos propulsores A e O à “Linha 
de fogo”, que poderiam ter sido realizadas 
antes.

– Há necessidade de aperfeiçoamento 
da gestão da qualidade.

– Nem todas as tarefas eram d&ineadas 
de maneira criteriosa, com estabelecimento 
de processos detalhados para o seu cumpri-
mento.

– O grupo de gerenciamento de docu-
mentação está reduzido em excesso, dificul-
tando o registro, o controle e a recuperação de 
documentos, sobretudo os mais antigos.

– Não existe uma comissão de geren-
ciamento da configuração formalmente cons-
tituída.

– Não foram implementadas na integra 
as recomendações contidas no relatório de 
falha do VLS-1 V02.

FATOR HUMANO

Identificou-se uma expressiva defasagem entre 
os recursos humanos e materiais previstos como ne-
cessários ao projeto e os efetivamente disponíveis

O estudo descritivo sobre a percepção dos servi-
dores quanto as suas condições de trabalho identificou 
os seguintes pontos:

– defasagem expressiva de recursos fi-
nanceiros e descontinuidade na sua liberação, 
provocando, ao longo dos anos, redução de 
investimento em capacitação técnica e em 
desenvolvimento ou aquisição de tecnologias 
atualizadas, gerando inevitável atraso no pro-
grama e influenciando negativamente a mo-
tivação dos servidores envolvidos na fase de 
desenvolvimento do projeto;

– política de restrição à contratação de 
recursos humanos, associada à defasagem 
salarial, ocasionando considerável perda de 
pessoal tecnicamente qualificado, sem sua 
reposição, acarretando perda de capacitação 
e desnivelamento de experiência entre os ser-
vidores mais antigos e os mais novos;

– possibilidade de diminuição da cons-
ciência situacional (capacidade para manter 
o estado de alerta que permite perceber uma 

variedade de estímulos externos ao indiví-
duo, fundamentais para a tomada de decisão 
e para a manutenção de níveis satisfatórios 
de segurança) na primeira repetição geral de 
lançamento, em função da sobrecarga de tra-
balho, acarretando estresse por efeito cumu-
lativo devido ao desgaste mental e físico dos 
operadores;

– vulnerabilidade do sistema de seguran-
ça do trabalho: subjetividade na avaliação dos 
riscos operacionais e do ambiente de trabalho; 
sistemática de controle ineficaz do acesso e 
permanência de pessoas na torre móvel de 
integração, permitindo a ocorrência de núme-
ro elevado de operadores e obrigado, no dia 
do acidente, ao levantamento do número de 
vitimas por exclusão dos sobreviventes subor-
dinação hierarquia inadequada da Seção de 
Segurança do Instituto de Aeronáutica e Espa-
ço (CTA/IAE) (que pertence à Divisão de Ad-
ministração quando deveria estar subordinada 
diretamente à Direção) e redução de seu efeti-
vo com relação ao número de servidores e às 
atribuições do Instituto. Tais aspectos indicam 
uma cultura de segurança pouco sedimentada 
e degradada ao longo dos anos;

– processo de comunicação funcional 
apresentando-se pouco eficaz, no sentido de 
ser basicamente descendente, com pouca 
valorização das; contribuições oferecidas e, 
em alguma medida, inibidor da emissão de 
dúvidas quanto à pertinência de certos pro-
cedimentos e dificuldades para a execução 
do trabalho e

– falta de autonomia, intimamente re-
lacionada a administração pública em geral, 
com conseqüente sensação de impotência 
dos gerentes frente a necessidade de resol-
ver problemas, cujas soluções encontram-se 
muito além de sua esfera de ação”

No entanto, essa análise só pode ser melhor en-
tendida e aprofundada se tivermos presente os dados 
da tabela a seguir transcrita, que informa os Recursos 
Despendidos com o Desenvolvimento de Sistemas 
Espaciais e Infra-estrutura Associada – Período 1980 
-2002, enviada à Comissão Externa pelo Ministro de 
Ciência e Tecnologia (Oficio 857/MOT, de 10 de outu-
bro de 2003):
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Observa-se que houve um período de pico nos 
investimentos no Sistema Espacial Brasileiro e sua 
infra-estrutura no período de 1984 a 1989, quando os 
investimentos, exceto pessoal e desoesas administra-
tivas, que é do oue trata a tabela, atingiram a média 
anual de 200 milhões de reais, corrigidos para junho 
de 2002, com o valor máximo atingido em 1988(255 
milhões de reais).

A partir de 1990, os investimentos caíram para 
uma média entre 60 e 70 milhões de reais por ano e 
só não caíram ainda mais por conta dos compromis-
sos internacionais com a China – Satélite Sino-Bra-
sileiro–CBERS e com a Estação Espacial Internacio-
nal–ISS.

Especificamente em relação aos veículos lança-
dores e à infra-estrutura relacionada, onde está o VLS, 
os investimentos tiveram um pico no período de 1984 
a 1989, com uma média de cerca de 100 milhões de 
reais por ano, caindo depois progressivamente para 
cerca de 10 milhões de reais por ano, no período de 
1997 a 2002, com pontos mínimos em 1999 (3,4 mi-
lhões) e em 2000 (7,5 milhões).

Com valores desta grandeza e com a tendência 
de decréscimo a partir de 1988, é simplesmente ridi-
culo imaginar que o País esteja realmente querendo 
ser mais um dos poucos paises no mundo a dominar 
a tecnologia de veículos lançadores de satélites.

Para que isto fosse possível, os investimentos 
deveriam ter mantido uma curva ascendente a partir 
de 1988 e alcançado no mínimo algo como um bilhão 
de reais par ano, nos dias atuais.

A falta de recursos é um dos aspectos funda-
mentais para explicar a falta de sucesso até agora do 
VLS e para explicar o acidente ocorrido no dia 22 de 
agosto de 2003. Esta falta desacelerou em muito o 
programa, fazendo com que tudo fosse sendo adiado 
para prazos cada vez maiores.

A falta de continuidade nos desenvolvimentos e 
nos testes, a falta de recursos para testar várias al-
ternativas, a impossibilidade de sequer poder pensar 
nas soluções mais caras, tiveram um efeito deletério 
no programa e acabaram causando a sua degradação 
ao longo do tempo.
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A falta de recursos era tão flagrante que os es-
pecialistas por vezes tinham que ser transportados 
de São José dos Campos para Alcântara em aviões 
cargueiros e junto com a própria carga.

Outro aspecto que deve ser apontado para ex-
plicar o acidente ocorrido é a política de pessoal do 
setor.

As informações prestadas pelo Comando da Ae-
ronáutica, a requerimento da Comissão Externa (Ofício 
nº 163/CHGC/1772, de 1º de outubro de 2003) sobre a 
remuneração do pessoal envolvido no lançamento do 
VLS-01 V 03, são bem elucidativas a respeito.

O vencimento básico do pessoal de nivel superior 
se situa entre R$1.600,00 e R$2.500,00. A remunera-
ção total vai de R$2.800,0O a R$3.800,00, podendo 
alcançar valores entre R$4.000,00 e R$5.000,00 por 
titulação (Mestres) e em apenas dois casos, em fun-
ção da gratificação por titulação (doutor) a remunera-
ção passa de R$5.000,00, mesmo assim alcançando 
R$5.177,20.

Em rápido resumo esta é a remuneração dos 
cientistas brasileiros que estão encarregados de fazer 
do País uma potência espacial.

Por certo, o nível de remuneração não é o único 
fator motivacional de uma instituição, mas quando ela 
é muito baixa tem grande importância. Saber-se um 
super especialista, porém mal remunerado, não é uma 
sensação agradável, embora se saber participe de um 
programa tecnológico de ponta tenha um grande peso 
na motivação e isto contribuiu para manter a equipe 
motivada, apesar de tudo.

A baixa remuneração, com certeza, fez com que 
muitos buscassem uma segunda atividade, o que era 
estimulado pelas longas paralisaçães do projeto. A 
perda de especialistas para a iniciativa privada, espe-
cialmente após a privatizaçâo da Embraer, também 
foi um fato.

Há que se considerar, ainda, que a não reposi-
ção do pessoal que se desligava das atividades e o 
não aumento dos quadros impedia a renovação das 
equipes.

Outro aspecto que deve ser considerado é o 
arranjo institucional do setor. Formalmente, quem co-
manda as atividades do setor é a Agência Espacial 
Brasileira – AEB, que inicialmente era subordinada à 
Presidência da República e agora o é ao Ministério ca 
Ciência e Tecnologia – MCI. Na área de veiculos lança-
dores, as atividades são conduzidas pelo Instituto de 
Aeronáutica e Espaço – IAE, subordinado ao Centro 
Tecnológico da Aeronáutica – CTA, que ésubordinado 
ao Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento 
– DEPED, do Comando da Aeronáutica, que integra o 
Ministério da Defesa.

Já as atividades relacionadas a satélites são 
executadas no Ïnshtuto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais – INPE, também ligado diretamente ao MCI, no 
mesmo nível hierárquico da AEB.

Há, ainda, o Centro de Lançamento de Alcântara, 
também subordinado ao DEPED.

Veja-se, então, que a AEB, na verdade, não tem, 
hierarquicamente, nenhum comando sobre as ativi-
dades pelas quais deveria ser responsável e para as 
quais foi criada.

Diversos desenhos institucionais são possíveis 
para resolver o problema. O mais adequado, porém, 
nos parece o proposto à Comissão Externa pelo Sin-
dicato dos Servidores Públicos Federais na Área de 
Ciência e Tecnologia do Vale do Paraíba, que enca-
minhou, em 25 de novembro de 2003, o documento 
“Análise e Propostas para a Área Espacial Brasileira 
de autoria de engenheiros e doutores do IAE/CTA e 
do IMPE” (Ofício nº 126/2003).

Conclusões
Como foi dito neste Relatório, não foi objetivo da 

Comissão Externa investigar tecnicamente o aciden-
te do VLS-1 V-03 no qual pereceram os 21 brasileiros 
citados ao início.

A Comissão preocupou-se com a condução do 
Programa Espacial Brasileiro e chegou à conclusão 
de que a causa remota do acidente foram os baixos 
investimentos no Programa e, pior do que isto, inves-
timentos que foram diminuindo gradativamente nos 
últimos 16 anos (a partir de 1988).

Pode-se dizer que a Política de Pessoal do setor 
também está ligada aos baixos investimentos. Baixos 
salários, falta de reposição dos que se desligavam, 
não aumento do quadro que seria exigido se o progra-
ma fosse intensificado, são conseqüência deste baixo 
investimento e também funcionarem como causa re-
mota do acidente.

A organização institucional do setor também foi 
um problema detectado pela Comissão Externa, já 
que a AEB, teoricamente responsável pelo Programa 
Espacial Brasileiro, não tem comando efetivo sobre as 
atividades, pois nem o IAE/CTA, nem o INPE lhe são 
subordinados.

Propostas
Por todo o exposto, a Comissão Externa faz as 

seguintes propostas:
1 – Recomenda aos Governos Federal, do Estado 

do Maranhão e do Município de Alcântara que encetem 
as ações apontadas como necessárias neste Relatório 
(págs. 7 e 8) para sanar os graves problemas sociais 
das populações atingidas pelas atividades do Centro 
de Lançamento de Alcântara.
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2 – Recomenda ao Governo Federal e à Co-
missão Mista de Orçamento do Congresso Nacional 
que incrementem o orçamento necessário para que o 
Programa Espacial Brasileiro possa ser efetivamente 
implementado, saindo da precária situação em que se 
encontra. Adicionalmente, devem ser tomadas medidas 
que assegurem o efetivo dispêndio dos recursos. Sem 
investimentos consideráveis, o País não pode aspirar 
a ser um jogador no mercado mundial de ançamento 
de satélites.

3 – Seja adotado um programa completo de re-
cursos humanos para o setor espacial, com a implan-
tação de um plano de carreira, com melhores e mais 
adequados níveis salariais para os cientistas, com o 
aumento dos quadros e a autorização de novos con-
cursos e com a previsão de programas de treinamento, 
aperfeiçoamento e especialização.

4 – Sejam agilizados os processos de patentea-
mento das inovações tecnolôgicas desenvolvidas pelo 
Centro Tecnológico Aeroespacial – CTA e pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, uma vez que, 
conforme informações prestadas à Comissão, não há 
a cultura de patentear as novações e, quando o pedido 
é feito, não há celeridade na sua tramitação e poucos 
pedidos resultam, efetivamente, em patentes.

5 – Recomenda que o Comando da Aeronáutica 
e os órgãos envolvidos prossigam na investigação do 
acidente, visando identificar a causa da descarga elé-
trica no detonador que, de acordo com o relatório da 
Comissão Técnica de Investigação, foi a causa imedia-
ta do acidente. Além disso, a Comissão Externa reco-
menda que sejam tomadas as medidas necessárias à 
correção das anomalias descritas no mesma relatório, 
que funcionaram como causas remotas da acidente.

6 – Recomenda a aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.151, de 2004, da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática, que destina mais 
recursos para o Fundo Espacial, apresentado na Câ-
mara dos Deputados como resultado dos trabalhos 
da Subcomissão Especial dos Fundos Setoriais da 
Comissão de Ciência e Tecnoiogia, Comunicação e 
Informática, em 2003.

7 – Recomenda que a Câmara dos Deputados, 
através de seus membros, especialmente dos que inte-
graram a Comissão Externa, continue acompanhando 
as investigações determinadas pelo Ministério Público 
Militar, especialmente quanto à nova perícia pera de-
terminar a causa efetiva do acidente.

8 – Por último, a Comissão Externa recomenda 
a aprovação do Projeto de Lei nº 1.848, de 2003, que 
manda inscrever os 21 servidores falecidos no acidente 
do VLS, em 22 de agosto de 2002, no Livro dos Heróis 
da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade 

e da Democracia, em Brasília. O Valor simbólico de 
tal medida é muito grande, por reafirmar a decisão 
nacional de efetivamente dar continuidade ao Progra-
ma Aerospacial Brasileiro, pelo qual os 21 Heróis de 
Alcântara deram a sua vida.

Para viabilizar algumas das propostas apresen-
tadas, sugerimos o encaminhamento, pela Comissão, 
das 10 Indicações anexas e respectivos requerimen-
tos de informação.

Brasília,  17 de novembro de 2004. – Deputado 
Corauci Sobrinho, Presidente.

REQUERIMENTO  
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso º e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados requeiro a 
V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cação em anexo, sugerindo a adoção de providências 
no sentido de sanar problemas sociais das populações 
atingidas pelas atividades do Centro de Lançamento 
de Alcântara.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº  , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de sanar os graves problemas sociais 
das populações atingidas pelas atividades do 
Centro de Lançamento de Alcântara.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil da 
Presidência da República,

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câ-
mara dos Deputados destinada a analisar o acidente 
com o Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, detectou 
que as populações atingidas pela criação do Centro de 
Lançamento de Alcântara enfrentam ainda hoje graves 
problemas sociais provocados por seu deslocamento. 
Esta situação de dificuldades ficou clara em contato 
mantido por esta Comissão com as populações locais 
em Alcântara, em 20 e 21 de outubro de 2003, e por 
intermédio de documentos encaminhados ao nosso 
conhecimento.

Com base neste diagnóstico, a Comissão sugere 
a adoção das seguintes providências: 
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– um reestudo das necessidades de deslocamento 
de populações, para limitá-lo ao estritamente neces-
sário, considerando uma previsão real do uso futuro 
do CLA. O CLA vai ter uma utilização efetiva? Haverá 
diversos lançamentos por ano ou apenas lançamentos 
esporádicos? Se os lançamentos forem pouco nume-
rosos, não basta deslocar as populações apenas nos 
dias de lançamento?

– um estudo da situação atual dos deslocamen-
tos feitos, adotando-se um programa de correção dos 
problemas surgidos, incluindo moradia e trabalho para 
as novas famílias;

– a elaboração de um programa de desenvolvi-
mento sustentado para todo o município de Alcântara, 
envolvendo as esferas municipal, estadual e federal;

– a titulação das terras rurais e lotes das agrovi-
las e a liberação imediata e o pagamento de todas as 
desapropriações;

– a elaboração do Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima) pelos órgãos competentes, com 
a participação das comunidades locais;

– a conclusão da identificação, demarcação e titu-
tação de todas as áreas remanescentes de quilombos 
no Município de Alcântara;

– a definição de livre acesso e uso das praias, rios 
e igarapés à população local e que restrições sejam 
estabelecidas apenas nos dias de lançamentos;

– a criação de um Fundo, com dotação orça-
mentária anual, para apoiar programas, projetos e 
atividades que visem o desenvoivimento do Municí-
pio de Alcântara e, especialmente, das comunidades 
deslocadas.

Sala das Sessões,  17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cação em anexo, sugerindo que seja incrementado o 
orçamento do Programa Espacial Brasileiro.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de incrementar o orçamento do 
Programa Espacial Brasileiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento,
A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 

dos Deputados destinada a analisar o acidente com o 
Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, chegou á con-
clusão de que uma das causas remotas do acidente 
foram os baixos investimentos no Programa Espacial 
Brasileiro, investimentos que foram diminuindo grada-
tivamente nos últimos dezesseis anos.

Com base neste diagnóstico, a Comissão sugere 
a adoção de providências no sentido de incrementar 
o orçamento federal do programa de forma a garantir 
os recursos necessários para sua efetiva implementa-
ção. Adicionalmente, sugere medidas que assegurem 
o efetivo dispêndio dos recursos orçamentários aloca-
dos ao Programa.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004 
–Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicações ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Re-

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro 
a V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a In-
dicação em anexo, sugerindo a adoção de programa 
de formação de recursos humanos e a implantação de 
plano de carreira para o setor aeroespacial.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004 
– Deputado Corauci Sobrinho Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de implantar programa de formação 
de recursos humanos e plano de carreira 
no setor aeroespacial.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e 
Tecnologia,

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 
dos Deputados destinada a analisar o acidente com o Veicu-
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lo Lançador de Satélite – VLS-1, com base nas conclusões 
da Comissão Técnica de Investigação e nas informações 
prestadas pelo Comando da Aeronáutica, considera que  
a baixa remuneração dos servidores a falta de reposição 
do pessoal que se desligava das atividades, bem como 
a não renovação das equipes são fatores que podem ser 
apontados como possíveis causas do acidente.

A Comissão sugere então a adoção de provi-
dencias no sentido de implantar programa completo 
d recursos humanos para o setor espacial e plano de 
carreira, com melhores e mais adequados níveis sa-
lariais para os cientistas. Sugere ainda o aumento dos 
quadros e autorização de novos concursos, bem como 
a previsão de programas de treinamento, aperfeiçoa-
mento e especialização para atuais servidores.

Sala das sessões, 17 de Novembro de 2004 
– Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de indicações ao Po-
der executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I § 1º, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V Exª. 
seja encaminhada ao Poder Executivo a indicação em 
anexo, sugerindo a adoção de programa de formação 
de recursos humanos e a implantação de plano de 
carreira para o setor aeroespacial.

Sala das Sessões , 17 de Novembro de 2004 
–  Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº    , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de implantar programa de formação 
de recursos humanos e plano de carreira 
no setor aeroespacial.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa,
A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 

dos Deputados destinada a analisar o acidente com o 
Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, com base nas 
conclusões da Comissão Técnica de Investigação e nas 
informações prestadas pelo Comando da Aeronáutica, 
considera que a baixa remuneração dos servidores a 
falta de reposição do pessoal que se desligava das 
atividades, bem como a não renovação das equipes 
são fatores que podem ser apontados como possíveis 
causas do acidente.

A Comissão sugere então a adoção de provi-
dências no sentido de implantar programa completo 
de recursos humanos para o setor espacial e plano de 
carreira, com melhores e mais adequados níveis sala-
riais para os cientistas. Sugere ainda o aumento dos 
quadros e autorização de novos concursos, bem como 
a previsão de programas de treinamento, aperfeiçoa-
mento e especialização para os atuais servidores.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004 
– Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicações ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § lº, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. 
Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
em anexo, sugerindo a adoção de programa de forma-
ção de recursos humanos e a implantação de plano 
de carreira para o setor aeroespacial.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº  , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de patenteamento das inovações 
tecnológicas resultantes das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento no setor 
aeroespacial.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Ciência e 
Tecnologia,

Conforme informações prestadas à Comissão 
Externa criada no âmbito da Câmara dos Deputados 
destinada a analisar o acidnte com o Veículo Lançador 
de Satélite – VLS-1, não há no setor aeroespacial uma 
cultura de patenteamento das inovações tecnológicas 
resultantes das atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento e que, mesmo quando são feitos pedidos de 
patenteamento, não há celeridade na sua tramitação 
e poucos deles resultam em patentes.

Há portanto, na opinião dessa Comissão, neces-
sidade de se estimular a apresentação de pedidos de 
patenteamento, bem como agilizar a tramitação dos 
respectivos processos.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.
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REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicações ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-
ção em anexo. sugerindo a adoção de providências no 
sentido de agilizar os processo de patenteamento das 
inovações tecnológicas no setor aeroespacial.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004.– 
Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº   , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de patenteamento das inovações 
tecnológicas resultantes das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento no setor 
aeroespacial.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa,
Conforme informações prestadas à Comissão 

Externa, criada no âmbito da Câmara dos Deputados 
destinada a analisar o acidente com

o Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, não há no 
setor aeroespacial uma cultura de patenteamento das 
inovações tecnológicas resultantes das atividades de 
pesquisa e desenvolvimento e que, mesmo quando são 
feitos pedidos de patenteamento, não há celeridade na 
sua tramitação e poucos deles resultam em patentes.

Há, portanto, na opinião dessa Comissão, neces-
sidade de se estimular a apresentação de pedidos de 
patenteamento, bem como agilizar a tramitação dos 
respectivos processos.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicações ao Po-
der Executivo, recomendando a adoção de 
ações sugeridas pela Comissão Externa 
Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. 
Exª seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação 
em anexo, sugerindo que prossigam as investigações 
sobre o Acidente na Base de Alcântara.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da 
Comissão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de que prossigam as investigações 
sobre as causas do acidente na Base de 
Alcântara.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa,
A Comissão Externa, criada no âmbito da Câ-

mara dos Deputados destinada a analisar o acidente 
com o Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, consi-
derando que a descarga elétrica no detonador foi 
apontada como principal causa do acidente no rela-
tório da Comissão Técnica de Investigação, sugere 
que o Comando da Aeronáutica e os outros órgãos 
envolvidos prossigam nas investigações com o ob-
jetivo de identificar a origem da referida descarga e 
adotem medidas corretivas com relação às outras 
anomalias apontadas no supracitado relatório como 
causas remotas do acidente.

Sala das Sessões,  17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação à Comis-
são Mista de Orçamento, recomendando a 
adoção de ações sugeridas pela Comissão 
Externa Acidente na Base de Alcântara.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. 
Exª seja encaminhada à Comissão Mista de Orçamento 
a Indicação em anexo, sugerindo que seja incrementado 
o orçamento do Programa Especial Brasileiro.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da 
Comissão Externa Acidente na Base de Alcântara.
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INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de incrementar o orçamento do 
Programa Especial Brasileiro.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
Mista de Orçamento,

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 
dos Deputados destinada a analisar o acidente com o 
Veículo Lançador de Satélite – VLS-1,chegou à con-
clusão de que a causa remota do acidente foram os 
baixos investimentos no Programa Especial Brasileiro, 
investimentos que foram diminuindo gradativamnete 
nos últimos dezesseis anos.

Com base neste diagnóstico, a Comissão sugere 
a adoção de providências no sentido de incrementar 
o orçamneto federal do programa de forma a garantir 
os recursos necessários para sua efetiva implemen-
tação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho. 

 REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação à Comis-
são de Finanças e Tributação recomendan-
do a aprovação do Projeto de Lei nº 3.151, 
de 2004, que destina mais recursos para o 
Fundo Espacial. 

Senhor Presidente,
Nos termos do ai 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exª seja encaminhada à Comissão de Finanças e 
Tributação a Indicação em anexo, recomendando a 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.151, de 2004, que 
destinada mais recursos para o Fundo Espacial.

Sala das Sessões,  17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de aprovar o Projeto de Lei nº 3.151, 
de 2004, que destina mais recursos para o 
Fundo Espacial.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação,

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câmara 
dos Deputados destinada a analisar o acidente com o 

Veículo Lançador de Satélite – VLS-1, chegou à con-
clusão de que uma das causas remotas do acidente 
foram os baixos investimentos no Programa Espacial 
Brasileiro, investimentos que foram diminuindo grada-
tivamente nos últimos dezesseis anos.

Com base neste diagnóstico, a Comissão sugere 
a adoção de providências no sentido da aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.151, de 2004, que se encontra, no 
momento, sob o exame dessa Comissão, o qual des-
tina mais recursos para o Fundo Espacial.

Sala das Sessões,  17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.

REQUERIMENTO 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Requer o envio de Indicação à Comis-
são de Educação e Cultura recomendando 
a aprovação do Projeto de Lei nº 1.848, de 
2003, que manda inscrever os 21 servidores 
falecidos no acidente do Veículo Lançador 
de Satélites, em 22 de agosto de 2002, no 
Livro dos Heróis da Pátria, que se encontra 
no Panteão da Liberdade e da Democracia, 
em Brasília.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a 
V. Exa. seja encaminhada à Comissão de Educação 
e Cultura a Indicação em anexo, recomendando que 
seja aprovado o Projeto de Lei nº 1.848, de 2003, que 
manda inscrever os 21 servidores falecidos no acidente 
do VLS, em 22 de agosto de 2002, no Livro dos Heróis 
da Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e 
da Democracia, em Brasília.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador da Co-
missão Externa Acidente na Base de Alcântara.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004 
(Do Sr. Corauci Sobrinho e outros)

Sugere a adoção de providências no 
sentido de aprovar o Projeto de Lei nº 1.848. 
de 2003, que manda inscrever os 21 servi-
dores falecidos no acidente do VLS, em 22 
de agosto de 2002, no Livro dos Heróis da 
Pátria, que se encontra no Panteão da Li-
berdade e da Democracia, em Brasília.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura,

A Comissão Externa, criada no âmbito da Câ-
mara dos Deputados destinada a analisar o acidente 
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com o Veículo Lançador de Satélite – VLS-1 sugere a 
adoção de providências no sentido da aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.848, de 2003, que se encontra, no 
momento, sob o exame dessa Comissão, o qual man-
da inscrever os 21 servidores falecidos no acidente do 
VLS, em 22 de agosto de 2002, no Livro dos Heróis da 
Pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da 
Democracia, em Brasília. O valor simbólico de tal me-
dida é muito grande, por reafirmar a decisão nacional 
de efetivamente dar continuidade ao Programa Aeros-
pacial Brasileiro, pelo qual os 21 Heróis de Alcântara 
deram a sua vida.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Externa destinada a fazer diagnós-
tico técnico sobre o acidente com o veículo lançador 
de satélite – VLS-1 e sobre o Programa Espacial Bra-
sileiro, podendo deslocar-se à base de Alcântara-MA, 
ao Centro Técnico Aeroespacial – CTA, em São José 
dos Campos-SP, ou a qualquer localidade que se fi-
zer necessário, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou, por unanimidade, o Relatório do Deputado 
Corauci Sobrinho,

Foi apresentado um destaque para votação em 
separado, de Bancada, para suprimir expressões co-
nexas do Relatório. As expressões objeto do destaque 
foram suprimidas.

Participaram da votação os Senhores Deputados 
Corauci Sobrinho, Coordenador; César Bandeira, Dr. Ri-
bamar Alves, João Castelo, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo 
Marinho, Pedro Fernandes e terezinha Fernandes.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Corauci Sobrinho, Coordenador.

Dê-se o encaminhamento regimental às indica-
ções apresentadas. 

Publique-se.
Em 8-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 337, DE 2004 

(Do Sr. Wladimir Costa e outros)

Dá nova redação ao inciso IV do parágra-
fo 3º do art. 142 da Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

 As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-

tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Artigo único. O inciso IV do parágrafo 3º do art. 
142 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“IV – ao militar, nos termos e limites de-
finidos em lei, são garantidos o direito à livre 
associação sindical e o direito de greve e de ou-
tras formas de manifestação coletiva;” (NR)

Justificação

No mundo contemporâneo, em que os direitos 
humanos estão profundamente enraizados na men-
talidade dos governantes e governados, para não 
dizer sacralizados, tal o valor que assumiram a partir 
da segunda metade do século XX, mesmo depois dos 
ventos de nossa redemocratização, consolidada pela 
Carta Magna de 1988, governados há em nosso País 
que não podem ter pleno o exercício desses direitos. 
Estamos a dizer dos membros das Forças Armadas e 
das Forças Auxiliares.

Na justificação que se segue, perceber-se-á que 
o direito à sindicalização, a esses brasileiros negado, e, 
subseqüentemente, à greve e a outras manifestações 
de caráter coletivo, são direitos humanos inalienáveis 
e que, negá-los a alguém, é negar-lhe a plena condi-
ção de cidadania, é fazer desse alguém um cidadão 
de segunda classe.

Observa-se, também – e aí estará um dos fo-
cos mais fortes da argumentação desenvolvida –, 
que o País vende uma imagem externa, assumindo 
compromissos relevantes, mas que, no momento de 
transportar para o plano do direito interno aquilo que 
concertou em instrumentos multilaterais nos organis-
mos internacionais a que está vinculado, porta-se de 
maneira conflitante, não cumprindo, hesitando cumprir, 
ou procrastinando cumprir, por meio de expedientes no 
terreno das interpretações jurídicas, aquelas normas 
internacionais que deveriam ter valor de lei interna a 
partir da sua ratificação pelo Brasil.

Para uma perfeita compreensão do quadro exis-
tente, será feita, a seguir, uma retrospectiva histórica 
e considerações de ordem jurídica que permitirão, ao 
final, que percebamos, nitidamente, o sentido da pro-
posição ora apresentada.

I. Breve Visão Histórica do Sindicalismo

O sindicalismo nasce, em meados do século 
XVIII, a reboque da Revolução Industrial, como uma 
reação à expansão da sociedade capitalista, quando 
as máquinas foram tomando o lugar dos operários, ge-
rando mão-de-obra excedente e dando ao industrial, 
na ânsia de auferir maiores lucros, a oportunidade de 
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pagar salários cada vez mais baixos ao seu traba-
lhador, também submetido a condições de trabalho, 
particularmente quanto à jornada e à salubridade, ex-
tremamente duras.

A partir desse momento foram instalados dois 
pólos – aparentemente antagônicos; aparentemente 
porque um não existe sem outro –, o capitalista, de-
tentor dos meios de produção (fábricas, máquinas, ma-
térias-primas), e o proletário, detentor apenas de sua 
força de trabalho. Este, isoladamente dotado de menor 
poder de barganha, passou a associar-se aos seus pa-
res, juntando forças em organizações de operários na 
defesa dos seus interesses comuns, particularmente 
por melhores condições salariais e de trabalho.

Como estavam os sindicatos em oposição ao 
patronato, donos do poder econômico e, via de regra, 
íntimos dos detentores do poder estatal, aconteceu de 
os sindicatos serem vistos, inicialmente, como organi-
zações à margem da lei e, por isso, proscritos, vivendo 
uma fase inicial de proibições e repressões.

Por volta da primeira metade do século XIX, o 
Estado, paulatinamente, abandonou sua postura re-
pressiva, substituindo-a pela da indiferença. A esse 
tempo, o movimento sindical começou a ser tolerado, 
ainda que carente de normatização estatal.

Na virada do século XIX para o século XX, adveio 
a fase do reconhecimento dos movimentos sindicais, 
seguindo dois modelos básicos: “sindicalização sob o 
controle do Estado” e “sindicalização com liberdade”. 
Claro está que as nuanças tiveram lugar de acordo com 
cada país em que o movimento estava instalado.

Inaugurava-se, assim, o direito à associação dos 
trabalhadores, com o Estado regulando a criação, a 
administração e o funcionamento das entidades sin-
dicais.

A evolução do sindicalismo no Brasil se fez a 
partir da imigração européia iniciada no século XIX, 
inicialmente pela predominância do mutualismo, em 
associações voltadas para a resolução de problemas 
de caráter assistencial aos trabalhadores e seus fa-
miliares, evoluindo, sob a influência das correntes 
socialistas e anarquistas, para movimentos de maior 
força política.

No final do século XIX, as Ligas Operárias sur-
giram no Brasil como as primeiras associações das 
quais se originaram os sindicatos, buscando organizar 
greves com o fito de reduzir as jornadas, aumentar os 
salários e melhorar as condições do trabalho.

Sob a influência da revolução comunista na Rús-
sia, os movimentos sindicais, no Brasil, sentiram-se 
fortificados e, em 1917, desencadearam a primeira 
greve em São Paulo, violentamente reprimida pelas 
forças policiais, embora fossem obtidas, como conse-

qüência dela, conquistas consideráveis junto à classe 
dirigente.

A década de 20 é marcada pelo enfraquecimento 
da corrente anarquista e do próprio movimento sindical, 
ao lado da atuação mais intensa do Parido Comunista 
Brasileiro, criado em 1922.

O movimento sindical fortificou-se na década de 
30, sob a influência do Governo Vargas, que adotou 
uma série de medidas favoráveis aos trabalhadores e à 
formação dos sindicatos que, em contrapartida, ficaram 
sob influência considerável do aparelho estatal.

A partir da década de 40, o sindicalismo brasileiro 
sofreu reveses sucessivos: em 1947, com a proscri-
ção do PCB; depois de 1964, com intervenções nos 
sindicatos e prisões dos seus líderes. Todavia, em 
1978, a partir de uma greve histórica na região do ABC 
paulista, foi inaugurada uma nova fase na história do 
sindicalismo brasileiro e foram retomadas as grandes 
mobilizações sindicais, culminando com a inserção de 
dispositivos inovadores na Carta Magna promulgada 
em 1988 que, mesmo assim, deixou remanescer, ain-
da que bem atenuadas, algumas influências estatais 
no controle dos sindicatos.

Inovação considerável trazida pelos constituin-
tes foi a extensão dos direitos de sindicalização e de 
greve aos servidores públicos civis. Na verdade, os re-
datores de nossa Carta Magna, independentemente 
de questões de cunho ideológico, perceberam que o 
direito à sindicalização e, em conseqüência, a prática 
dos atos próprios a essa organização, está erigido, 
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
como um dos direitos humanos fundamentais. Negá-
lo a quem quer que seja colocaria o Estado como um 
agressor frontal aos direitos humanos, ou, então, em 
hipótese extremamente absurda, que as pessoas às 
quais fosse vedado esse direito estariam fora do al-
cance dos direitos humanos fundamentais. Não seriam 
seres humanos, talvez?

Entretanto, se o legislador nacional, na Constitui-
ção de 1988, estendeu o direito da sindicalização aos 
servidores públicos civis, sob pressões oriundas do 
Poder Executivo, em especial dos altos escalões das 
Forças Armadas, deixou de fazê-lo para os militares, 
aos quais só lhes restou reunirem-se em associações 
de natureza civil – nos termos da Constituição Federal 
(art. 5º, XVI: é plena a liberdade de associação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; e art. 5º, 
XVII: a criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamen-
to;) –, normalmente de cunho social e recreativo, sem 
qualquer representatividade legal como entidades de 
classe para a defesa de seus interesses comuns, em 
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que pese algumas tentativas espúrias de tentar que 
elas funcionassem assim.

Nesse caso, o legislador não ficou atento que, ao 
negar a qualquer ser humano, mesmo servidor público 
ou militar, o direito à sindicalização, é tratá-lo como se 
não fosse ser humano, dotado de vontade, racional, 
capaz de agir livremente, capaz de desenvolver e par-
ticipar da vida em sua mais ampla concepção.

Mesmo assim, a Carta Magna deixou brechas que 
permitem que essas associações, com a vantagem de 
não estarem submetidas às restrições impostas aos 
sindicatos, possam atuar na defesa dos interesses dos 
seus associados, como se pode depreender dos se-
guintes dispositivos: as entidades associativas, quan-
do expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente 
(art. 5º, XXI, da CF/88); e o mandado de segurança 
coletivo pode ser impetrado por: (...) organização sin-
dical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados (art. 5º, LXX, “b)”, da CF/88).

Entretanto, regra geral, a psique dos militares, 
sobretudo os federais, não se tem aproveitado dessa 
possibilidade. Também porque muitas dessas entidades, 
apesar da sua natureza civil, dependem muitas vezes, 
para vicejarem, do apoio das organizações militares 
onde servem seus associados, quando não, até de ins-
talações físicas especialmente cedidas para esse fim, 
criando vínculos de dependências material e subjetiva 
que as tolhem agir como entidades representativas de 
uma classe na luta pelos seus direitos.

II. Considerações Jurídicas Quanto à Sindicalização

A Carta Magna de 1988 trouxe alterações subs-
tanciais no que diz respeito ao modelo de sindicalis-
mo até então vigente no Brasil, passando a permitir a 
sindicalização no setor público (art. 37, VI, da CF/88) e 
– como instrumento de pressão diretamente associa-
do aos movimentos sindicais – a greve pelo servidor 
público, apesar de ter vedado, de forma expressa, a 
greve e a sindicalização aos militares.

No direito estrangeiro, especificamente quanto 
aos militares, a situação varia de país para país. A 
legislação alemã reconhece amplamente o direito à 
sindicalização dos servidores públicos, aí incluídos os 
militares. Em outros, a sindicalização é possível aos 
servidores civis, ainda que com algumas restrições aos 
civis e com a exclusão dos militares. E em mais outros 
países, a sindicalização é simplesmente proibida aos 
servidores públicos, sejam eles civis ou militares.

Determinados Pactos e Convenções da Organi-
zação Internacional do Trabalho, alguns já ratificados 

pelo Brasil, regulam o direito à sindicalização de modo 
a alcançar os servidores públicos, em geral, e os mi-
litares, em particular.

Já ratificadas pelo Brasil, temos a Convenção nº 
98 e a Convenção nº 154.

A Convenção nº 98, sobre a Aplicação dos Prin-
cípios do Direito de Organização e de Negociação 
Coletiva, de 01/07/1949, foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 49, de 27 de agosto de 1952, e pro-
mulgada pelo Decreto nº 33.196, de 29 de junho de 
1953, que mandava que a referida Convenção fosse 
“executada e cumprida tão inteiramente como nela 
se contém”. Dela extraímos os seguintes dispositivos 
(grifos nossos):

ARTIGO 1º

1. Os trabalhadores gozarão de adequada pro-
teção contra atos de discriminação com relação a seu 
emprego.

2. Essa proteção aplicar-se-á especialmente a 
atos que visem:

a) sujeitar o emprego de um trabalhador à con-
dição de que não se filie a um sindicato ou deixe de 
ser membro de um sindicato;

b) causar a demissão de um trabalhador ou pre-
judicá-lo de outra maneira por sua filiação a um sindi-
cato ou por sua participação em atividades sindicais 
fora das horas de trabalho ou, com o consentimento do 
empregador, durante o horário de trabalho. (...)

ARTIGO 5º

1. A legislação nacional definirá a medida em que 
se aplicarão às forças armadas e à polícia as garantias 
providas nesta Convenção.

2. Nos termos dos princípios estabelecidos no 
Parágrafo 8º do Artigo 19 da Constituição da Organi-
zação Internacional do Trabalho, a ratificação desta 
Convenção por um País-membro não será tida como 
derrogatória de lei, sentença, costume ou acordo já 
existentes que outorguem às forças armadas e à polícia 
qualquer direito garantido por esta Convenção.

A Convenção nº 154, sobre o Incentivo à Negocia-
ção Coletiva, de 19/06/1981, foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 22, de 12 de maio de 1992, e promulga-
da pelo Decreto nº 1.256, de 29/09/1994. Dela, entre 
preâmbulo e dispositivos, foram feitas as transcrições 
a seguir (grifos nossos):

Reafirmando a passagem da Declaração da Fi-
ladélfia onde se reconhece “a obrigação solene de a 
Organização Internacional do Trabalho de estimular, 
entre todas as nações do mundo, programas que per-
mitam (...) alcançar o reconhecimento efetivo do direito 
de negociação coletiva“, e levando em consideração 
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que tal principio é “plenamente aplicável a todos os 
povos”; (...)

Considerando que deveriam produzir-se maiores 
esforços para realizar os objetivos de tais normas e es-
pecialmente os princípios gerais enunciados no artigo 
4 da Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de 
Negociação Coletiva, de 1949, e no parágrafo 1 da Reco-
mendação sobre os Contratos Coletivos, de 1951; (...)

ARTIGO 1º

A presente Convenção aplica-se a todos os ra-
mos da atividade econômica.

A legislação ou a prática nacionais poderão de-
terminar até que ponto as garantias previstas na pre-
sente Convenção são aplicáveis às Forças Armadas 
e à Polícia.

No que se refere à administração Pública, a legis-
lação ou a prática nacionais poderão fixar modalidades 
particulares de aplicação desta Convenção.

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais, de 16/12/1966, aprovado pelo 
Decreto Legislativo nº 226, 12 de dezembro de 1991, e 
promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, 
traz a seguinte normatização (grifos nossos):

ARTIGO 8º

1. Os Estados-Partes no presente Pacto compro-
metem-se a garantir:

a) O direito de toda pessoa de fundar com outros 
sindicatos e de filiar-se ao sindicato de sua escolha, 
sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização 
interessada, com o objetivo de promover e de proteger 
seus interesses econômicos e sociais. O exercício des-
se direito só poderá ser objeto das restrições previstas 
em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade 
democrática, ao interesse da segurança nacional ou 
da ordem pública, ou para proteger os direitos e as 
liberdades alheias;

b) O direito dos sindicatos de formar federações 
ou confederações nacionais e o direito destas de for-
mar organizações sindicais internacionais ou de filiar-
se às mesmas;

c) O direito dos sindicatos de exercer livremente 
suas atividades, sem quaisquer limitações além da-
quelas previstas em lei e que sejam necessárias, em 
uma sociedade democrática, ao interesse da seguran-
ça nacional ou da ordem pública, ou para proteger os 
direitos e as liberdades das demais pessoas;

d) O direito de greve, exercido em conformidade 
com as leis de cada país.

2. O presente artigo não impedirá que se sub-
meta a restrições legais o exercício desses direitos 

pelos membros das forças armadas, da polícia ou da 
administração pública.

3. Nenhuma das disposições do presente artigo 
permitirá que os Estados-Partes na Convenção de 
1948 da Organização Internacional do Trabalho, relati-
va à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 
venham a adotar medidas legislativas que restrinjam 
– ou a aplicar a lei de maneira a restringir – as garan-
tias previstas na referida Convenção.

No mesmo sentido vai o Pacto Internacional so-
bre os Direitos Civis e Políticos, de 16/12/1966, apro-
vado pelo Decreto Legislativo nº 226, 12 de dezembro 
de 1991, e promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de 
julho de 1992, com os seguintes dispositivos, dentre 
outros (grifos nossos):

ARTIGO 22

1. Toda pessoa terá o direito de associar-se li-
vremente a outras, inclusive o direito de construir sin-
dicatos e de a eles filiar-se, para a proteção de seus 
interesses.

2. O exercício desse direito estará sujeito apenas 
às restrições previstas em lei e que se façam necessá-
rias, em um sociedade democrática, no interesse da 
segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, 
ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos a liberdades das demais pessoas. O presente 
artigo não impedirá que se submeta a restrições le-
gais o exercício desse direito por membros das forças 
armadas e da polícia.

3. Nenhuma das disposições do presente artigo 
permitirá que Estados-Partes da Convenção de 1948 
da Organização do Trabalho, relativa à liberdade sin-
dical e à proteção do direito sindical, venham a ado-
tar medidas legislativas que restrinjam – ou aplicar a 
lei de maneira a restringir – as garantias previstas na 
referida Convenção.

Diante do teor dos dispositivos expostos, par-
ticularmente dos grifados, o nosso entendimento vai 
no sentido de que, a partir da ratificação dessas Con-
venções e Pactos, estes passaram a alcançar, neces-
sariamente, as Forças Armadas e as Forças Auxilia-
res do País, restando ao legislador pátrio apenas a 
alternativa de definir as normas que serão aplicadas 
de forma restritiva, mas nunca proibitiva, porque esse 
direito restou assegurado a partir da adesão e subse-
qüente ratificação do Brasil a esses instrumentos do 
direito internacional.

Desse modo, não se pode entender restrição 
como negação, e sim como uma concessão sujeita a 
regras que impõem determinados limites.

Ainda não ratificadas pelo Brasil, existem a Con-
venção nº 87 e a Convenção nº 151.
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A Convenção nº 87 da Organização Internacional 
do Trabalho, sobre a Liberdade Sindical e a Proteção 
do Direito Sindical, de 1948, foi remetida, pela Câmara 
dos Deputados, em 1984, ao Senado Federal, onde 
aguarda seu processamento por aquela Casa para 
fechar o ciclo com a sua aprovação ou rejeição. Ela 
prescreve, dentre outros, os seguintes direitos (grifos 
nossos):

ARTIGO 2º

Trabalhadores e empregadores, sem distinção de 
qualquer espécie, terão o direito de constituir, sem pré-
via autorização, organizações de sua própria escolha 
e, sob a única condição de observar seus estatutos, 
a elas se filiarem.

ARTIGO 3º

1. As organizações de trabalhadores e de em-
pregadores terão o direito de elaborar seus estatutos 
e regimentos, eleger livremente seus representantes, 
organizar sua administração e atividades e formular 
seus programas de ação.

2. As autoridades públicas abster-se-ão de qual-
quer intervenção que possa limitar esse direito ou cer-
cear seu exercício legal.

* Data da entrada em vigor: 4 de julho de 1950 (...)

ARTIGO 8º

1. No exercício dos direitos providos nesta Con-
venção, trabalhadores, empregadores e suas respec-
tivas organizações, da mesma forma que outras pes-
soas ou coletividades organizadas, deverão observar 
a legalidade.

2. A legislação nacional não deverá prejudicar 
nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias 
previstas nesta Convenção.

ARTIGO 9º

1. A legislação nacional definirá a medida em que 
se aplicarão às forças armadas e à polícia as garantias 
providas nesta Convenção.

2. Nos termos do princípio estabelecido no Pará-
grafo 8º do Artigo 19 da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho, a ratificação desta Convenção 
por um País-membro não será tida como derrogatória 
de lei, sentença, costume ou acordo já existentes que 
outorguem às forças armadas e à polícia qualquer di-
reito garantido por esta Convenção.

A Convenção nº 151, sobre a Proteção do Direito 
de Sindicalização e Procedimentos para Definir as Con-
dições de Emprego no Serviço Público, de 27/06/1978, 
também ainda não aprovada no plano interno, estabe-
lece o seguinte, entre preâmbulo e alguns dos seus 
dispositivos (grifos nossos):

Tendo em vista a considerável expansão de ativi-
dades do serviço público em muitos países e a neces-
sidade de boas relações de trabalho entre autoridades 
públicas e organizações de empregados públicos;

(...)
Tendo resolvido adotar proposições com relação 

à liberdade sindical e a procedimentos para definir as 
condições de trabalho no serviço público, o que cons-
titui a quinta questão da ordem do dia da reunião;

I. Alcance e Definições

ARTIGO 1º

1. Esta Convenção aplica-se a todas as pessoas 
admitidas pela Administração Pública na medida em 
que disposições mais favoráveis de outras convenções 
internacionais do trabalho não lhes sejam aplicáveis.

2. Será definida por leis ou regulamentos nacio-
nais a medida em que se aplicarão as garantias providas 
nesta Convenção a servidores de escalões superiores 
cujas funções são normalmente consideradas como 
de formulação de políticas ou de gerenciamento, ou a 
servidores cujos deveres são de natureza altamente 
confidencial.

* Data de entrada em vigor: 25 de fevereiro de 
1981.

3. Será definida por leis ou regulamentos nacio-
nais a extensão em que se aplicarão às forças armadas 
e à polícia as garantias providas nesta Convenção.

ARTIGO 2º

Para os fins desta Convenção, o termo “servidor 
público” significa toda pessoa protegida pela Conven-
ção, nos termos de seu Artigo 1º.

ARTIGO 3º

Para os fins desta Convenção, o termo “organi-
zação de servidores públicos” significa toda organiza-
ção, qualquer que seja sua composição, cuja finalidade 
seja promover e defender os interesses de servidores 
públicos.

II. Proteção do direito de sindicalização

ARTIGO 4º

1. Os servidores públicos gozarão de adequada 
proteção contra atos de discriminação anti-sindical 
com referência a seu trabalho.

2. Essa proteção aplicar-se-á mais particularmen-
te com relação a atos destinados a:

a) sujeitar a atividade de servidores públicos à 
condição de que não se filiem a organização de ser-
vidores públicos ou, se filiados, renunciem à sua con-
dição de membro;
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b) causar a demissão de um servidor público ou 
prejudicá-lo de qualquer outro modo, por sua filiação 
a uma organização de servidores públicos ou por sua 
participação nas atividades normais dessa organiza-
ção.

ARTIGO 5º

1. As organizações de servidores públicos go-
zarão de completa independência das autoridades 
públicas.

2. As organizações de servidores públicos goza-
rão de adequada proteção contra quaisquer atos de 
ingerência de autoridade pública em sua constituição, 
funcionamento ou administração.

3. Serão especialmente considerados atos de 
ingerência, nos termos deste Artigo, ações que visem 
promover a constituição de organizações de servidores 
públicos sob o controle de uma autoridade pública, ou 
apoiar organizações de servidores públicos com meios 
financeiros ou outros, com o objetivo de submeter essas 
organizações ao domínio de uma autoridade pública.

A Convenção 151 já foi ratificada por diversos pa-
íses. Na América do Sul: Argentina, Chile, Colômbia, 
Peru, Suriname e Uruguai; na Europa, dentre outros: 
Albânia, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Hun-
gria, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, 
Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido; na África e na 
Ásia, há vários países que também já a ratificaram.

A não-aprovação das Convenções 87 e 151 por 
nosso País parece residir na resistência do legislador 
brasileiro, naturalmente sob os ventos que o pressio-
nam a partir do Poder Executivo, temendo pelos refle-
xos que as mesmas causarão nos movimentos sindi-
cais dos servidores públicos, que sairão fortificados, e, 
mais ainda, que abram a porta para a sindicalização 
dos militares das forças federais, estaduais, distritais 
e territoriais.

Todavia, deve ser observado que as quatro Con-
venções – as duas já aprovadas (98 e 154) e as duas 
que se encontram pendentes de aprovação (87 e 151) 
–, e os dois Pactos aprovados enxergaram, de forma 
objetiva, que há peculiaridades inerentes ao serviço 
público e, mais ainda, no tocante às forças armadas e 
às polícias. De forma subjetiva, perceberam a resistên-
cia de alguns países-membros para admitir a sindica-
lização dos integrantes da sua Administração Pública, 
notadamente dos militares e policiais.

Daí a razão dos dispositivos que fazem menção 
específica a essas categorias de cidadãos, restrin-
gindo-lhes, mas não negando-lhes os direitos que já 
foram a outros atribuídos, ficando evidente o cuidado 
que o legislador internacional dispensou à redação dos 
dispositivos das Convenções e dos Pactos, de modo a 

assegurar o direito à sindicalização a esses integrantes 
dos serviços do Estado, ao mesmo tempo que abria 
para que cada país viesse a estabelecer, no seu direito 
interno, as restrições que considerar necessárias.

A rigor, a Convenção 151 veio para tornar expres-
so o que já vinha consagrado pelas convenções que lhe 
antecederam, mas que alguns Países, neles inclusos o 
Brasil, resistiam em dar vida, aproveitando-se do limbo 
existente no terreno das interpretações. Como, agora, 
as margens de manobras interpretacionais foram de-
finitivamente afastadas, o Estado brasileiro recusa-se 
a aprová-la, bem como a Convenção 87.

Em suma, ainda que com as restrições peculia-
res a cada país, o direito à sindicalização é de todos 
os cidadãos que são trabalhadores, mesmo que ser-
vidores públicos, aí incluídos os policiais e os militares 
– estes últimos categorizados à parte nos termos da 
Constituição em vigor –, mas igualmente cidadãos de 
plenos direitos trabalhistas, pois não é outro o teor da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), 
da qual o Brasil é signatário (grifo nosso):

Todo homem tem direito a organizar sindicatos e 
a neles ingressar para a proteção de seus interesses. 
(artigo 23, IV)

Veja-se que, da forma como está formulado e 
onde está inserido esse dispositivo, muito mais do que 
a formulação filosófica de um ideal a ser perseguido, é 
uma norma de direito internacional a ser cumprida no 
plano interno, a ser trazida para o terreno da concre-
tude, do direito positivo a ser promovido e protegido 
pelo Estado aderente à Declaração, na medida em que 
o reconheceu. Na verdade, porque universais, inde-
pendem até mesmo da adesão dos Estados à Decla-
ração, alcançando todos os homens da face da Terra, 
independentemente da vontade dos Estados em que 
estão inseridos.

E, aí, buscando reforço nos princípios fundamen-
tais que norteiam nossa Carta Magna, nunca será por 
demais lembrar que o Brasil traz consolidados, como 
fundamentos de um Estado Democrático de Direito, 
dentre outros (art. 1º, II a IV, a CF/88), a cidadania, 
a dignidade da pessoa humana e os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa; e, como um dos seus 
princípios regentes (art 4º, II, da CF/88), a prevalência 
dos direitos humanos.

Como, nos termos de nossa Constituição, As nor-
mas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88) e Os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princí-
pios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte 
(art. 5º, § 2º, da CF/88), as Convenções e Pactos aqui 
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considerados – que são tratados multilaterais no pla-
no internacional –, uma vez ratificados, passaram a 
integrar a legislação nacional e a vigorar com força de 
normas constitucionais, como se depreende do último 
dispositivo constitucional aqui transcrito.

Por isso, somos levados a entender, em que pese 
as divergência doutrinárias, que, desde já, estão os 
militares autorizados a se organizarem em sindica-
tos, estando o dispositivo constitucional que força a 
proibição em descompasso com as atitudes e com-
promissos internacionais do Estado brasileiro, que se 
porta de uma forma no plano externo e se contradiz 
no plano interno.

Cabe lembrar, ainda, que, pela aplicação do prin-
cípio da hierarquia das normas, essas Convenções e 
Pactos terão precedência sobre qualquer outra norma. 
Também, pelo princípio da aplicabilidade da norma mais 
benéfica, prevalecerão sobre qualquer outra norma 
que disponha sobre a mesma matéria em prejuízo de 
trabalhador, de servidor ou de integrante das Forças 
Armadas ou das Forças Auxiliares.

III. Considerações Históricas e Jurídicas Quanto 
à Greve

O vocábulo greve, com o sentido que hoje carrega, 
origina-se, no final do século XVIII, do francês grève 
(graveto), a lembrar a Place de Grève, praça parisien-
se que acumulava gravetos trazidos pelas enchentes 
do rio Sena e onde se reuniam desempregados e tra-
balhadores que, insatisfeitos com os baixos salários 
e as duras condições de trabalho, paralisavam suas 
atividades laborativas.

Dentre as formas de manifestação coletivas con-
temporâneas, a greve, é talvez, um dos mais fortes 
instrumentos de pressão na luta por direitos inerentes 
ao ser humano.

O direito à greve é uma conquista obtida na luta 
contra arbitrariedades e outros desmandos cometidos 
pelos patrões, que poderá ser a própria Administração 
Pública agindo como empregadora. Nesse caso, a Ad-
ministração Pública poderá estar em pólo antagônico 
aos seus servidores, na medida em que seus interes-
ses nem sempre serão convergentes.

A greve está inserida no direito de resistência, 
na categoria dos direitos naturais, inerentes ao ser 
humano, dos direitos fundamentais do trabalhador, en-
quanto pessoa humana, dos direitos que dispensam 
normas para serem exercidos, pois todo o homem tem 
o poder-dever de lutar pelos seus direitos, de lutar pela 
melhoria das condições sociais.

Por isso a greve pode ser entendida como um 
instrumento da Democracia a serviço da cidadania, 

enquanto reação pacífica e ordenada contra os atos 
que desrespeitem a dignidade da pessoa humana.

De certa forma, sindicalização e greve caminham 
juntas ao longo da história, sendo difícil falar de uma 
sem alcançar a outra, mas ambas indissociáveis da 
imagem do trabalhador e da sua luta por melhores 
condições laborativas e de remuneração e, quase 
sempre, com os seus interesses em pólo antagônico 
aos interesses do patronato. É como ensina Júlio Cé-
sar do Prado Leite:

A greve é um direito fundamental que se arrima 
na Declaração dos Direitos do Homem (...) Com efeito, 
o ato internacional em causa, de modo explícito, cuida 
de assegurar condições justas e favoráveis de traba-
lho. Para obtê-las ou confirmá-las todo trabalhador tem 
direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a 
proteção de seus interesses. Não há greve sem sin-
dicato. O sindicato tornar-se-ia uma mera associação 
corporativa assistencial se não dispuser do direito de 
fazer greve. (grifo nosso)

Estão tão imbricadas, que o nosso ordenamento 
jurídico, na Constituição de 1988, ao permiti-las para o 
servidor público, tratou-as em dispositivos sucessivos:

Art. 37.  ..................................................
VI – é garantido ao servidor público civil 

o direito à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos 

termos e nos limites definidos em lei específica; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 04/06/98.)

Todavia, durante um longo percurso de nossa 
história, desde os tempos do Brasil-Império, a greve 
ora foi um instrumento criminalizado, como pelo Có-
digo Penal de 1890, por outras normas específicas e 
algumas Constituições, ora tolerado como um fato de 
natureza social, só vindo a ser reconhecida como di-
reito dos trabalhadores pela Carta de 1946, ainda que 
condicionado à edição de lei subseqüente.

Posteriormente, durante o período dos gover-
nos militares, com a edição da Lei de Greve (Lei nº 
4.330/64), o direito à greve foi mantido, ainda que su-
jeito a sérias restrições e, ainda, sem alcançar o ser-
vidor público, também não enxergado quanto a esse 
direito pela Constituição de 1967, nem pela Emenda 
Constitucional nº 01, de 1969.

Países há que, hoje, não admitem a greve para 
os seus servidores públicos e, mesmo aqueles que a 
admitem para essa categoria de trabalhadores, regra 
geral proíbem-na para os militares e policiais, mesmo 
quando permitem a sindicalização destes. Essa postura 
quer nos parecer um contra-senso, porque, conforme 
ensinamento colhido anteriormente, do mesmo modo 
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que pode ser dito que não há greve sem sindicato, 
diz-se, também, que não há sindicato sem greve. São 
como gêmeos siameses.

A posição da ONU é percebida por intermédio da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que, ao 
estabelecer que Toda pessoa tem direito à liberdade 
de reunião e associação pacíficas (art. XX, 1) e que 
Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a 
neles ingressar para proteção de seus interesses (art. 
XXIII, 4), tacitamente propugna pela greve como legí-
timo instrumento de pressão na medida em que esta 
se constitui em uma forma de defender os interesses 
do trabalhador.

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, de 16/12/1966, aprovado 
pelo Decreto Legislativo nº 226, 12 de dezembro de 
1991, e promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho 
de 1992, colocou o direito à greve de forma expressa 
(grifos nossos):

ARTIGO 8º

1. Os Estados-Partes no presente Pacto compro-
metem-se a garantir: (...)

d) O direito de greve, exercido em conformidade 
com as leis de cada país.

2. O presente artigo não impedirá que se sub-
meta a restrições legais o exercício desses direitos 
pelos membros das forças armadas, da polícia ou da 
administração pública.

Da leitura desses dispositivos do Pacto Interna-
cional em questão é possível depreender a greve como 
um direito fundamental inerente a todos os homens, 
trabalhadores do setor privado ou do setor público, 
inclusive os membros das forças armadas e policiais 
que, se podem e devem ser submetidos a restrições 
legais quanto ao exercício desse direito, não podem 
tê-lo simplesmente ignorado. O Pacto, ratificado pelo 
Brasil, não fala em negação do direito para os milita-
res e policiais, mas apenas em restrições, salvo se o 
legislador, agindo de deliberada má-fé, pretender le-
var as restrições a tal monta que as fará eqüivaler à 
negação pura e simples desse direito.

IV. Considerações de Ordem Fática em Relação 
aos Militares

Aos integrantes da Forças Armadas – Marinha, 
Exército e Aeronáutica, no âmbito federal – e das 
Forças Auxiliares – Polícias e Corpos de Bombeiros 
Militares, no âmbito estadual, distrital e territorial –, to-
dos sujeitos ao princípio da hierarquia e da disciplina, 
é vedado, nos termos da Carta Magna em vigor, por 
mais justos que sejam seus anseios e reivindicações, 

o exercício do direto de greve porque esse é o man-
damento taxativamente colocado:

Art. 142.  ................................................
§ 3º  .......................................................
IV – ao militar são proibidas a sindicali-

zação e a greve;

Por extensão, tal dispositivo é aplicável aos mili-
tares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
em virtude do prescrito pelo art. 42, § 1.º, da CF/88:

Art. 42.  ..................................................
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Territórios, além 
do que vier a ser fixado em lei, as disposições 
do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, 
§§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica 
dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inci-
so X, sendo as patentes dos oficiais conferidas 
pelos respectivos governadores.

Com isso, em plena vigência das regras da de-
mocracia, da supremacia dos direitos do homem, foi 
gerada uma categoria de cidadãos de segunda classe, 
daqueles que não têm como expressar a insatisfação 
que perpassa pelas fileiras castrenses, pois vedações 
de ordem constitucional, aliadas ao princípio da hierar-
quia e da disciplina, habilmente manejado pelos que 
ocupam os postos mais elevados, particularmente os 
oficiais-generais e aqueles que aspiram galgar ao ge-
neralato, têm servido para calar o descontentamento 
que aflige os corações e mentes daqueles que sofrem, 
no seu dia-a-dia, os rigores da atividade castrense.

O chavão “hierarquia e disciplina” tem sido utili-
zado como poderoso instrumento para que não haja 
diálogo e para que os subalternos não sejam escuta-
dos. Tem sido utilizado para fazê-los calar no protesto 
que trazem contido no peito. A Constituição Federal 
tem sido empregada para impedi-los de usar o último 
argumento que resta ao homem probo, ao cidadão 
correto, seja civil ou militar, quando mais nenhuma 
alternativa lhe resta para restabelecer ou assegurar 
aquilo que lhe é de direito em termos de dignidade e 
de direitos humanos.

É histórico, no âmbito das Forças Armadas, a len-
galenga de que é necessário dar o exemplo, de sacri-
ficar o militar em favor da Pátria – a qual tudo se dá e 
nada se pede –, que a hierarquia e a disciplina devem 
ser mantidas a todo o custo, que os militares devem 
manter-se disciplinados porque os Comandantes es-
tão preocupados e levando ao Ministro da Defesa e ao 
Chefe do Poder Executivo as necessidades dos seus 
subordinados, que os Comandantes das Forças e o 
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Ministro da Defesa são os legítimos representantes, os 
porta-vozes dos anseios dos seus subordinados.

Ora, sabidamente, isso não é verdade. A partir 
do momento em que os Comandantes das Forças e o 
Ministro da Defesa são da livre escolha e exoneração 
do Presidente da República, assim como as promo-
ções dos oficiais-generais são também submetidas 
ao crivo do Chefe do Poder Executivo, é evidente que 
estes homens passam a representar este Poder pe-
rante os seus subordinados, e não os seus subordina-
dos perante o Poder Executivo, como apregoam pelos 
quartéis afora.

O oficiais-generais são homens de confiança 
do Chefe do Executivo e do Ministro da Defesa que, 
para alcançar esses postos, evidentemente, fizeram 
concessões ao longo da carreira, e continuarão a 
fazê-las para nela permanecerem. Insurgir-se contra 
as orientações e determinações brotadas do Governo 
significaria a exoneração do cargo e o encerramento 
da carreira. Alguns exemplos de passado recente bem 
demonstram isso. Assim, quem se arriscaria a defender 
seus subordinados, contra determinações brotadas do 
Poder Executivo, com essa espada de Dâmocles sob 
sua cabeça?

O texto abaixo, extraído de missiva de um tercei-
ro-sargento do Exército, retrata a dura e crua realidade 
que viceja por trás dos muros dos quartéis, escamo-
teada de todos pelos oficiais de maior precedência, 
interessados em mostrar um quadro de satisfação e 
de estabilidade que não é real:

“... é notória a insatisfação dos militares 
em relação aos salários baixos, às condições 
de trabalho, às vezes dos desrespeitos, de um 
plano de carreira estagnado e sem perspectiva 
nenhuma, do que presenciamos em relação 
as outras instituições como Polícia Militar, Polí-
cia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, 
Poder Judiciário e outros,...”

Assim, pode ser dito que o termômetro não mar-
ca corretamente a temperatura que vai pelos quartéis, 
sendo apenas uma questão de tempo, a persistirem 
as condições atuais, a explosão de bombas-relógios 
movidas pela insatisfação reinante.

Enquanto isso, os oficiais-generais, particular-
mente os Comandantes das Forças Singulares, e o 
Ministro da Defesa estão nos seus gabinetes, distan-
tes da realidade do dia-a-dia dos seus subordinados 
de menor precedência hierárquica, não sofrendo as 
mesmas privações.

Em que pese os salários diretos dessas autori-
dades não serem muito elevados em relação a outros 
cargos de importância equivalente dos diversos pode-

res constituídos, a remuneração que recebem de for-
ma indireta robustece de tal forma os seus orçamentos 
familiares, que não sentem na carne a pressão que 
avassala os seus subordinados e familiares.

Exemplos claríssimos dessa remuneração indireta 
– permanente para os oficiais-generais, remota para 
os militares funcionalmente mais próximos deles, e, 
praticamente inexistente para os demais – podem ser 
enumerados a seguir:

– carros funcionais à disposição, com 
combustível (sem limite, pois a cotas de com-
bustível são mera ficção de controle) e mo-
toristas bancados pela União, aos quais se 
acrescem os carros chapa fria que servem, 
não só ao oficial-general, como aos seus fa-
miliares;

– residência mobiliada pela União;
– serviçais da residência: taifeiros, jar-

dineiros e outros, custeados pela União, por 
vezes, com sacrifício de determinados quar-
téis, obrigados a desviar militares das funções 
em que deveriam se encontrar em favor dos 
serviços de caráter doméstico na residência 
oficial;

– manutenção dos carros que ficam à 
disposição, do mobiliário da casa (eletrodomés-
ticos, móveis etc.) e de outras instalações por 
conta da União, porque, sendo esses itens da 
propriedade desta, cabe a ela também arcar 
com esses ônus, e não os usuários;

– diárias das freqüentes viagens a título 
de visitas e inspeções que, servem também, 
para reforçar os ganhos em moeda corrente;

– verbas de representação;
– missões no exterior com remunera-

ção tomando como referência moeda estran-
geira;

– movimentações muito freqüentes, que 
resultam em ajudas de custo e indenizações 
várias, inclusive de transporte de bagagem, 
ainda que as casas que ocupem já se encon-
trem completamente mobiliadas; e

– precedência, que dispensa compare-
cer às filas de marcação de consulta, e aten-
dimento diferenciado nas unidades de saúde 
das Forças Armadas.

A isso tudo, naturalmente, juntam-se outras fa-
cilidades simplesmente inacessíveis aos demais mi-
litares.

Desse modo, o princípio da hierarquia e disciplina 
foi pervertido para servir à criação de um sistema de 
castas, em que os “príncipes”, distantes da realidade 
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e apegados às benesses que gozam, mandam seus 
subordinados comerem brioche quando falta o pão. 
Estão interessados em não perder as prebendas que o 
establishment lhes proporciona, calando-se escudados 
no velho chavão da hierarquia e disciplina.

Não se está aqui querendo negar aos oficiais-
generais certas regalias, pois entendemos que exis-
te uma liturgia e confortos inerentes aos cargos que 
ocupam e ao tempo de serviço que já dispensaram ao 
País a que servem – normalmente mais de 40 anos 
de serviço –, com uma remuneração direta que pode 
ser considerada baixa diante dos encargos e respon-
sabilidades que detêm, quando comparados com a de 
outros cargos da Administração Pública, em quaisquer 
dos Três Poderes.

O que pretende mostrar, na verdade, é o enor-
me abismo criado pelas remunerações indiretas, que 
deixaram os Comandantes dos postos mais elevados 
distantes economicamente das agruras pelas quais 
passam seus subordinados. Na verdade, esses Coman-
dantes terminaram reféns dessas benesses, isso sem 
levar em conta a “fogueira das vaidades”, fazendo com 
que suas ações não mais sejam dirigidas em favor dos 
seus subordinados, mas para a manutenção do seu 
status quo, onde encontram a satisfação de se verem 
gratificados pelo prestígio do cargo que ocupam pelas 
formas de remuneração indireta como as enumeradas 
imediatamente antes.

Nisso tudo, há um jogo de enganos. Para os su-
bordinados, para a tropa, os Comandantes dizem que 
estão preocupados, que estão levando suas agruras 
a quem de direito para solucioná-las. Todavia, quando 
fazem isso, é sem a necessária veemência, com bran-
da energia, apenas para constar que, formalmente, 
cumpriram o seu papel. Para o Poder Executivo, mais 
diretamente para o Presidente da República, passam 
a imagem de que há alguns problemas, mas que está 
tudo sob controle e a tropa disciplinada no cumprimen-
to do seu dever constitucional.

Até quando irá essa enganação? Até quando as 
duas pontas do sistema – tropa e Poder Executivo – se 
submeterão a essas mentiras? É preciso descobrir que 
a panela de pressão começa a ferver e não há válvula 
de segurança que permita aliviá-la, que não há termô-
metro refletindo a realidade em sua inteireza.

É evidente que a grande insatisfação reinante, 
ao lado dos recursos que não chegam como deviam, 
comprometendo o funcionamento das instituições mi-
litares em todos os níveis, passa, também, pela parca 
remuneração recebida.

Universalmente, os militares se caracterizam por 
serem uma categoria que não se enquadra entre as 
mais regiamente remuneradas. Pelo contrário, é próprio 

deles uma austeridade, não só em termos de postura 
profissional, mas também remuneratória. Entretanto, 
também é claro que a remuneração deles não pode 
estar sujeita ao aviltamento que se viu nos últimos tem-
pos, gerando o descontentamento que viceja crescente 
nos quartéis, provocando a fuga dos seus melhores 
quadros para outras atividades profissionais e levando 
a um abastardamento dos seus oficiais e praças, na 
medida em que os vocacionados de melhor quilate dei-
xam de seguir a carreira das armas e, inevitavelmente, 
são substituídos por aqueles que vão em busca dela 
ansiando apenas pela garantia do ganho do mínimo 
que lhes assegure a sobrevivência.

Não custa lembrar que descontentamento gera 
insatisfação, indisciplina e o surgimento de líderes 
popularescos, tipo “almirantes do povo”, de tão triste 
memória na história do nosso País.

É preciso ter em mente que o militar faz jus a 
uma remuneração justa e digna, mas parece que, nos 
últimos tempos, mais do em tempos d’antanho, essa 
remuneração tem sido mais justa e mais digna para 
alguns, particularmente para os oficiais-generais, e 
menos justa e menos digna para os oficiais de menor 
precedência hierárquica e praças (subtenentes, subo-
ficiais, sargentos, taifeiros, cabos e soldados).

A degradação da remuneração dos militares, o 
descompasso existente entre os oficiais-generais e 
os seus subordinados e a postura de indiferença dos 
oficiais-generais aos reclamos da tropa ficaram expo-
nencialmente evidentes a partir da Medida Provisória 
nº 2.131, de 28/12/2000, que alterou substancialmente 
– e para muito pior – a estrutura remuneratória trazida, 
até então, pela Lei de Remuneração dos Militares.

Essa Medida Provisória foi, na verdade, o clímax 
de um engodo que manteve a tropa silente e discipli-
nada, aguardadora da prometida melhoria salarial, 
conforme as expectativas lançadas pelas reiteradas 
promessas que lhe foram feitas pelos seus Coman-
dantes e pelo Poder Executivo.

Sob a expectativa da melhoria da remuneração, 
tão ansiosamente esperada, os militares sentiram-se 
tremendamente frustrados e vítimas de um grande lo-
gro, pois lhes foram retirados direitos até então asse-
gurados ou que, embora mantidos, foram minimizados 
ao extremo, sendo possível a enumeração de alguns 
dos prejuízos sofridos:

– aumento, de 1,6% para 7,5%, nos des-
contos para pensão militar;

– criação do desconto de 1,5% para os 
que desejassem manter do direito à pensão 
das filhas, e apenas para aqueles que já con-
tribuíam;
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– perda do direito à pensão para as fi-
lhas;

– alteração – para pior – do tempo de 
serviço;

– perda do direito à licença especial;
– perda do direito aos proventos do posto 

imediato na passagem para a inatividade;
– perda da compensação orgânica, quan-

do no cumprimento de determinadas missões 
(mantidas apenas para especialidades bem 
restritas);

– perda do direito ao desconto para a 
pensão correspondente a um ou dois postos 
acima;

– perda da contagem de tempo de serviço 
em dobro por férias não gozadas; e

– perda do adicional de inatividade para 
militares da reserva.

Se esses direitos foram perdidos a título de tornar 
isonômica a situação do militar perante os demais tra-
balhadores do País, em contrapartida, já que a visão 
era isonômica, a eles, na mesma Medida Provisória, 
deveriam ter sido estendidos os seguintes benefícios 
que lhe são vedados:

– hora extra;
– insalubridade;
– periculosidade;
– risco de vida;
– horário fixo de trabalho;
– direito à greve;
– direito à sindicalização;
– FGTS;
– exercício de outro emprego;
– plano de demissão voluntária; etc.

No caso dessa medida provisória, o abandono 
da tropa pelos oficiais-generais ficou claro na manobra 
feita durante sua elaboração, quando se utilizaram, en-
genhosamente, do tempo de serviço como elemento 
delimitador, o que permitiu que para eles fossem man-
tidos todos os direitos até então trazidos pela Lei de 
Remuneração dos Militares, restando algumas miga-
lhas para militares de outros postos alcançados pelo 
mesmo parâmetro delimitador, e nada mais para a gran-
de maioria dos militares das três Forças Singulares. 
Tanto é assim, que a medida provisória que alterou a 
remuneração dos militares foi jocosamente batizada 
de “Lei de Remuneração dos Generais”.

A Medida Provisória nº 2.131/2000, foi o exemplo 
mais flagrante de que:

– os militares, no Brasil, terminam sen-
do a única categoria profissional que perde 

direitos, enquanto todas as demais ganham 
(os poucos direitos que os militares ganha-
ram nos últimos tempo, como a gratificação 
natalina, só foram possíveis depois de muita 
luta a partir da concessão anterior aos servi-
dores civis);

– o Ministro da Defesa e os Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao 
contrário do que se propaga no meio castren-
se, representam o Poder Executivo perante 
as instituições e perante os militares que co-
mandam, e não os interesses e necessidades 
das suas instituições e dos seus subordinados 
perante aquele;

– os oficiais-generais estão preocupa-
dos em garantir seus ganhos, não havendo 
a mesma preocupação para com os seus su-
bordinados; e

– os militares estão órfãos de quem verda-
deiramente possa representar os interesses das 
instituições militares e dos seus integrantes por-
que não têm quem possa efetivamente falar em 
nome deles, não dispõem de representação legal, 
nem de quem possa fazer lobby em favor deles, 
nem possuem instrumentos legais que possam 
funcionar como mecanismos de pressão.

Finalmente, tivessem os militares direito à sindi-
calização, à greve e a outras formas de manifestação 
coletiva, poderiam ser efetivamente escutados nos 
seus anseios.

É preciso que se diga que a hierarquia e a dis-
ciplina, que servem para a condução de homens nos 
campos de batalha e em operações militares diversas, 
não servem para alimentar as famílias dos militares que 
estão carentes em seus lares, pois o voto de sacrifício 
pela Pátria, até a custo da própria vida, foi destes, e 
não das suas mulheres e filhos.

V – Conclusão

Diante de tudo o quanto foi exposto, entende-
mos que a solução está em aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição ora apresentada porque, não 
só permitiria o direito pátrio adequar-se aos tratados 
internacionais já ratificados pelo Brasil, como também 
possibilitaria aos militares das Forças Armadas e das 
Forças Auxiliares, hoje castrados em seus direitos de 
cidadãos, o pleno exercício desses direitos.

Na certeza de que os nossos nobres pares bem 
saberão aquilatar a importância e o alcance político 
da presente proposição, aguardo confiante pela sua 
aprovação.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Wladimir Costa, PMDB/PA.
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Proposição: PEC-337/2004
Autor: Wladimir Costa e Outros
Data de Apresentação: 17 –  11 –  2004 19:23:00

Ementa: Dá nova redação ao inciso IV do parágrafo 3º 
do art. 142 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 180
Não Conferem: 9
Fora do Exercício: 1
Repetidas: 23
Ilegíveis: 1
Retiradas: 0

Assinaturas Confirmadas

1 – Adelor Vieira (PMDB-SC)
2 – Alberto Fraga (PTB-DF)
3 – Alceu Collares (PDT-RS)
4 – Alex Canziani (PTB-PR)
5 – Almeida de Jesus (PL-CE)
6 – Almerinda de Carvalho (PMDB-RJ)
7 – Amauri Gasques (PL-SP)
8 – André Luiz (PMDB-RJ)
9 – Aníbal Gomes (PMDB-CE)
10 – Ann Pontes (PMDB-PA)
11 – Anselmo (PT-RO)
12 – Antônio Carlos Biffi (PT-MS)
13 – Antonio Cruz (PTB-MS)
14 – Antonio Nogueira (PT-AP)
15 – Arnon Bezerra (PTB-CE)
16 – Asdrubal Bentes (PMDB-PA)
17 – B. Sá (PPS-PI)
18 –  Babá (S.PART.-PA)
19 –  Bernardo Ariston (PMDB-RJ)
20 –  Beto Albuquerque (PSB-RS)
21 –  Bismarck Maia (PSDB-CE)
22 –  Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)
23 –  Bosco Costa (PSDB-SE)
24 –  Cabo Júlio (PSC-MG)
25 –  Carlos Dunga (PTB-PB)
26 –  Carlos Mota (PL-MG)
27 –  Carlos Nader (PL-RJ)
28 –  Carlos Rodrigues (PL-RJ)
29 –  Carlos Willian (PSC-MG)
30 –  Celcita Pinheiro (PFL-MT)
31 –  César Medeiros (PT-MG)
32 –  Chico Alencar (PT-RJ)
33 –  Chico da Princesa (PL-PR)
34 –  Ciro Nogueira (PP-PI)
35 –  Colbert Martins (PPS-BA)
36 –  Damião Feliciano (-)
37 –  Daniel Almeida (PCdoB-BA)

38 –  Darci Coelho (PP-TO)
39 –  Darcísio Perondi (PMDB-RS)
40 –  Deley (PV-RJ)
41 –  Dr. Evilásio (PSB-SP)
42 –  Dr. Francisco Gonçalves (PTB-MG)
43 –  Dr. Heleno (PP-RJ)
44 –  Dr. Hélio (PDT-SP)
45 –  Edmar Moreira (PL-MG)
46 –  Edson Duarte (PV-BA)
47 –  Eduardo Barbosa (PSDB-MG)
48 –  Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
49 –  Eduardo Gomes (PSDB-TO)
50 –  Elimar Máximo Damasceno (PRONA-SP)
51 –  Eliseu Moura (-)
52 –  Eliseu Padilha (PMDB-RS)
53 –  Enivaldo Ribeiro (PP-PB)
54 –  Félix Mendonça (PFL-BA)
55 –  Fernando de Fabinho (PFL-BA)
56 –  Fernando Diniz (PMDB-MG)
57 –  Fernando Ferro (PT-PE)
58 –  Francisco Dornelles (PP-RJ)
59 –  Francisco Garcia (PP-AM)
60 –  Gervásio Oliveira (PDT-AP)
61 –  Giacobo (PL-PR)
62 –  Gonzaga Patriota (PSB-PE)
63 –  Guilherme Menezes (PT-BA)
64 –  Gustavo Fruet (S.PART.-PR)
65 –  Helenildo Ribeiro (PSDB-AL)
66 –  Hélio Esteves (PT-AP)
67 –  Ildeu Araujo (PP-SP)
68 –  Inaldo Leitão (PL-PB)
69 –  Iriny Lopes (PT-ES)
70 –  Isaías Silvestre (PSB-MG)
71 –  Ivo José (PT-MG)
72 –  Jackson Barreto (PTB-SE)
73 –  Jaime Martins (PL-MG)
74 –  Jair Bolsonaro (PTB-RJ)
75 –  Jefferson Campos (PMDB-SP)
76 –  João Batista (PFL-SP)
77 –  João Campos (PSDB-GO)
78 –  João Magalhães (PMDB-MG)
79 –  João Pizzolatti (PP-SC)
80 –  João Tota (PL-AC)
81 –  Jonival Lucas Junior (PTB-BA)
82 –  José Chaves (PTB-PE)
83 –  José Divino (PMDB-RJ)
84 –  José Linhares (PP-CE)
85 –  José Militão (PTB-MG)
86 –  José Priante (PMDB-PA)
87 –  José Rajão (-)
88 –  José Roberto Arruda (PFL-DF)
89 –  José Santana de Vasconcellos (PL-MG)
90 –  José Thomaz Nonô (PFL-AL)
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91 –  Josué Bengtson (PTB-PA)
92 –  Jovino Cândido (PV-SP)
93 –  Júlio Cesar (PFL-PI)
94 –  Júlio Redecker (PSDB-RS)
95 –  Júnior Betão (PPS-AC)
96 –  Jurandir Boia (PSB-AL)
97 –  Jutahy Junior (PSDB-BA)
98 –  Laura Carneiro (PFL-RJ)
99 –  Leonardo Mattos (PV-MG)
100 –  Leonardo Monteiro (PT-MG)
101 –  Leonardo Vilela (PP-GO)
102 –  Leônidas Cristino (PPS-CE)
103 –  Lincoln Portela (PL-MG)
104 –  Lino Rossi (PSB-MT)
105 –  Luciana Genro (S.PART.-RS)
106 –  Luciano Leitoa (PSB-MA)
107 –  Luciano Zica (PT-SP)
108 –  Luiz Antonio Fleury (PTB-SP)
109 –  Luiz Bassuma (PT-BA)
110 –  Luiz Couto (PT-PB)
111 –  Marcelino Fraga (PMDB-ES)
112 –  Marcelo Castro (PMDB-PI)
113 –  Marcelo Teixeira (PMDB-CE)
114 –  Marcondes Gadelha (PTB-PB)
115 –  Mário Assad Júnior (PL-MG)
116 –  Mário Negromonte (PP-BA)
117 –  Mauro Benevides (PMDB-CE)
118 –  Mauro Lopes (PMDB-MG)
119 –  Mauro Passos (PT-SC)
120 –  Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS)
121 –  Miguel de Souza (PL-RO)
122 –  Milton Barbosa (PFL-BA)
123 –  Milton Cardias (PTB-RS)
124 –  Milton Monti (PL-SP)
125 –  Nelson Marquezelli (PTB-SP)
126 –  Nelson Meurer (PP-PR)
127 –  Nelson Proença (PPS-RS)
128 –  Nelson Trad (PMDB-MS)
129 –  Neucimar Fraga (PL-ES)
130 –  Nilson Pinto (PSDB-PA)
131 –  Nilton Capixaba (PTB-RO)
132 –  Osmânio Pereira (PTB-MG)
133 –  Osmar Serraglio (PMDB-PR)
134 –  Osvaldo Biolchi (PMDB-RS)
135 –  Osvaldo Reis (PMDB-TO)
136 –  Pastor Amarildo (PSC-TO)
137 –  Pastor Frankembergen (PTB-RR)
138 –  Pastor Pedro Ribeiro (PMDB-CE)
139 –  Paulo Baltazar (PSB-RJ)
140 –  Paulo Bauer (PFL-SC)
141 –  Paulo Feijó (PSDB-RJ)
142 –  Paulo Gouvêa (PL-RS)
143 –  Paulo Kobayashi (PSDB-SP)
144 –  Paulo Pimenta (PT-RS)

145 –  Pedro Canedo (-)
146 –  Pedro Corrêa (PP-PE)
147 –  Pedro Fernandes (PTB-MA)
148 –  Pedro Novais (PMDB-MA)
149 –  Raimundo Santos (PL-PA)
150 –  Reinaldo Betão (PL-RJ)
151 –  Renato Casagrande (PSB-ES)
152 –  Ricardo Izar (PTB-SP)
153 –  Roberto Jefferson (PTB-RJ)
154 –  Romel Anizio (PP-MG)
155 –  Romeu Queiroz (PTB-MG)
156 –  Ronaldo Vasconcellos (PTB-MG)
157 –  Rubinelli (PT-SP)
158 –  Salvador Zimbaldi (PTB-SP)
159 –  Sandes Júnior (PP-GO)
160 –  Saraiva Felipe (PMDB-MG)
161 –  Sebastião Madeira (PSDB-MA)
162 –  Sergio Caiado (-)
163 –  Severiano Alves (PDT-BA)
164 –  Severino Cavalcanti (PP-PE)
165 –  Silas Câmara (PTB-AM)
166 –  Simão Sessim (PP-RJ)
167 –  Takayama (PMDB-PR)
168 –  Tarcisio Zimmermann (PT-RS)
169 –  Tatico (PTB-DF)
170 –  Vanderlei Assis (PP-SP)
171 –  Vicente Arruda (PSDB-CE)
172 –  Vicentinho (PT-SP)
173 –  Vieira Reis (PMDB-RJ)
174 –  Vignatti (PT-SC)
175 –  Virgílio Guimarães (PT-MG)
176 –  Wagner Lago (PP-MA)
177 –  Walter Feldman (PSDB-SP)
178 –  Wladimir Costa (PMDB-PA)
179 –  Zé Lima (PP-PA)
180 –  Zequinha Marinho (PSC-PA)

Assinaturas que Não Conferem

1 –  Edison Andrino (PMDB-SC)
2 –  Gastão Vieira (PMDB-MA)
3 –  Gerson Gabrielli (PFL-BA)
4 –  Gonzaga Mota (PSDB-CE)
5 –  Josias Quintal (PMDB-RJ)
6 –  Nice Lobão (PFL-MA)
7 –  Pastor Reinaldo (PTB-RS)
8 –  Paulo Rubem Santiago (PT-PE)
9 –  Wellington Roberto (PL-PB)

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício

1 –  Promotor Afonso GIL (-)

Assinaturas Repetidas

1 –  Alberto Fraga (PTB-DF)
2 –  Almerinda de Carvalho (PMDB-RJ)
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3 –  Arnon Bezerra (PTB-CE)
4 –  Babá (S.PART.-PA)
5 –  Carlos Dunga (PTB-PB)
6 –  Carlos Mota (PL-MG)
7 –  Damião Feliciano (-)
8 –  Deley (PV-RJ)
9 –  Dr. Evilásio (PSB-SP)
10 –  Fernando Diniz (PMDB-MG)
11 –  Giacobo (PL-PR)
12 –  Hélio Esteves (PT-AP)
13 –  Jovino Cândido (PV-SP)
14 –  Leonardo Vilela (PP-GO)
15 –  Mauro Benevides (PMDB-CE)
16 –  Nelson Trad (PMDB-MS)
17 –  Nilson Pinto (PSDB-PA)
18 –  Paulo Bauer (PFL-SC)
19 –  Paulo Gouvêa (PL-RS)
20 –  Takayama (PMDB-PR)
21 –  Wagner Lago (PP-MA)

PROJETO DE LEI Nº 3.077-E, DE 2000 
(Do Sr. Ricardo Ferraço) 

Ofício Nº 2.279/2004 (SF)

Substitutivo do Senado Federal ao 
Projeto de Lei Nº 3.077– D, de 2000, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade do aten-
dimento odontológico pela rede de unida-
des integrantes do Sistema Único de Saú-
de – SUS.

Despacho:às Comissões de: Seguridade 
Social e Família; Finanças e Tributação (Art. 
54 Ricd); e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Autógrafos do PL 3.077-0100 aprovado na Câ-
mara dos Deputados em 21-12-2001

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
atendimento odontológico pela rede de 
unidades integrantes do Sistema Único de 
Saúde – SUS

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Sistema Único de Saúde –  SUS, por 

meio de sua rede de unidades públicas ou convenia-
das, prestará serviço de prevenção e tratamento odon-
tológico, utilizando-se de todos os meios e técnicas 
necessários.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Câmara dos Deputados, 21 de dezembro de 2001. 

Substitutivo do Senado Federal
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ-

mara nº 3, de 2002 (PL nº 3.077, de 2000, na Casa 
de origem), que “dispõe sobre a obrigatoriedade do 
atendimento odontológico pela rede de unidades inte-
grantes do Sistema Único de Saúde –  SUS.”

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, para explicitar que as ações 
assistenciais e as atividades preventivas 
oferecidas pelo Sistema Único de Saúde 
–  SUS incluem aquelas executadas no âm-
bito de todas as profissões de saúde reco-
nhecidas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do art. 5º da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, passa a vigorar com a se-
guinte alteração:

“Art. 5º ...................................................
 ..............................................................  
III –  a assistência às pessoas por in-

termédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização inte-
grada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas executadas no âmbito de todas as 
profissões de saúde reconhecidas.” (NR)

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

Senado Federal,  25 de novembro de 2004 – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal

PROJETO DE LEI Nº 5.246-D, DE 2001 
(Do Sr Bispo Rodrigues) 
Ofício Nº 2.280/04 (SF)

Substitutivo do Senado Federal ao Pro-
jeto de Lei Nº 5.246-C, de 2001, que “dispõe 
sobre a inclusão da questão da violência 
contra a mulher como parte dos Temas 
Transversais integrantes dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais”.

Despacho:às Comissões de: educação 
e Culturaconstituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito E Art. 54, Ricd)

Apreciação:Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

Autógrafos do PL 5.246-0101, Aprovado na Câ-
mara dos Deputados em 30-3-04

Dispõe sobre a inclusão da questão 
da violência contra a mulher como parte 
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dos Temas Transversais integrantes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os currículos escolares da educação de 

nível médio incluem, entre os Temas Transversais, a 
análise da questão da violência contra a mulher, como 
parte de seus conteúdos.

Art. 2º Esta lei entra em vigor no ano letivo sub-
seqüente ao de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 14 de abril 2004. – João 
Paulo Cunha, Presidente.

Substitutivo do Senado Federal

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 23, de 2004 (PL nº 5.246, de 2001, na Casa 
de origem), que “dispõe sobre a inclusão da questão 
da violência contra a mulher como parte dos Temas 
Transversais integrantes dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais.”

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Insere na Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, o art. 27-A, para indicar um 
conjunto de temas transversais que devem 
ser contemplados nos currículos plenos do 
ensino fundamental e médio.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A. Nos currículos plenos do en-
sino fundamental e médio, observadas as dis-
posições do respectivo sistema de ensino, 
inserem-se, entre outros, os seguintes temas 
transversais:

I – educação ambiental;
II – educação para o trânsito;
III – defesa do consumidor;
IV – sexualidade humana
V – questões da violência contra a mu-

lher;
VI – direitos das crianças, adolescentes 

e idosos;
VII – saúde e prevenção ao uso de dro-

gas;
VIII – educação tributária
IX – ética e política;
X – proteção aos deficientes.”

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

Senado Federal, 25 novembro 2004. – Senador 
José Sarney,Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.506, DE 2004 
(Do Sr. Pauderney Avelino)

Eleva o valor do salário mínimo para 
R$ 325,00.

Despacho: Apense-se ao Pl-
3440/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A partir de 1º de abril de 2005, o salário 

mínimo será de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 
reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca-
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá 
a R$ 10,83 (dez reais e oitenta e três centavos) e o 
seu valor horário a R$ 1,48 (um real e quarenta e oito 
centavos).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Em maio de 2004, o governo federal elevou o valor 
do salário mínimo para R$ 260,00. Desde o início do 
governo Lula, os aumentos salariais somam apenas 
30% em termos nominais. Diante das promessas de 
campanha de elevar o salário mínimo em 100%, em 
termos reais, constata-se que a ação governamental 
é tímida e, certamente, não atingirá o valor prometido 
à época da eleição.

Diante disso, apresentamos o presente projeto de 
lei que eleva o valor do salário mínimo em 25% nomi-
nais em abril próximo, atingindo, então, o valor de R$ 
325,00. O projeto, de forma precípua, busca elevar o 
poder aquisitivo da população trabalhadora mais pobre, 
que aufere rendimentos indexados ao piso nacional. 

Entendemos, ainda, que o projeto não traz con-
seqüências fiscais tão danosas como o discurso do 
governo vem, falsamente a nosso ver, apregoar. Por 
um lado, o governo tem atingido sucessivos recordes 
de arrecadação. Por outro, a alocação de recursos no 
orçamento responde a prioridades políticas, e se o 
governo realmente deseja elevar o valor do mínimo, 
realocações de recursos permitirão implementar o au-
mento pretendido.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2004. 
– Deputado Pauderney Avelino, PFL / AM.

PROJETO DE LEI Nº 4.508, DE 2004 
(Da Sra. Kelly Moraes)

Acrescenta dispositivo ao Estatuto do 
Idoso, para assegurar, às pessoas com ses-
senta anos ou mais, a gratuidade da utilização 
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das rodovias e obras-de-arte especiais, inte-
grantes do Sistema Rodoviário Federal, explo-
radas mediante a cobrança de pedágio.

Despacho: Apense-se a(o) Pl-
6379/2002

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei acrescenta dispositivo ao Capítulo 

X (do Transporte), do Título II (Dos Direitos Fundamen-
tais), da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
“Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras provi-
dências”, com a finalidade de assegurar ao idoso a 
gratuidade da utilização das rodovias e obras-de-arte 
especiais, integrantes do sistema rodoviário federal, 
exploradas mediante a cobrança de pedágio.

Art. 2º O Capítulo X (do Transporte), do Título II 
(Dos Direitos Fundamentais), da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido do se-
guinte dispositivo:

“Art. 42-A. É assegurada ao idoso a gra-
tuidade da utilização das rodovias e obras-de-
arte especiais, integrantes do sistema rodovi-
ário federal, exploradas mediante a cobrança 
de pedágio. 

Parágrafo único. A gratuidade terá como 
objeto o veículo automotor de propriedade do 
idoso e por ele ocupado, seja como condutor, 
seja como passageiro. (NR)”

Art. 3º esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a data de sua publicação oficial.

Justificação

Trata-se de uma proposta que visa a aperfeiçoar 
o sistema de amparo, proteção e estímulo à pessoa 
idosa, construído com a promulgação da Lei nº 10.741, 
de 2003, conhecida como o “Estatuto do Idoso”.

Embora inegáveis avanços no campo dos direitos 
da pessoa idosa tenham sido obtidos com a aprovação 
do referido diploma legal, parece haver espaço para 
que algumas especificidades da condição do idoso, 
notadamente no presente estágio de desenvolvimento 
econômico e social do País, sejam também contem-
pladas pelo legislador.

Referimo-nos, neste caso, às limitações impos-
tas ao deslocamento de pessoas idosas, com veículo 
próprio, nas rodovias federais, em virtude da implan-
tação de vários postos de cobrança de pedágio, em 
especial ao longo de trajetos de uso bastante intenso, 
como o que vai do Rio Grande do Sul a Santa Cata-
rina (BR-116).

Conquanto não seja possível conceber que todos 
os idosos enfrentem dificuldades para pagar as tarifas 
de pedágio praticadas, é muito razoável supor que a 
maioria deles – dos que possuem veículo, evidentemen-
te – sente-se compelida a abandonar planos de viagem 
ou a deslocar-se com o auxílio de meios de transporte 
público coletivo, suportando condições, não raro, que 
se mostram prejudiciais a sua saúde e seu conforto. 
Os que, por razões variadas, não podem evitar o uso 
da rodovia com veículo próprio e, conseqüentemente, 
o pagamento de pedágio, terminam por comprometer 
seu rendimento de tal forma que, muitas vezes, torna-
se difícil dar conta de alguns outros gastos essenciais, 
como os ligados à saúde e à alimentação.

Estamos convictos de que a gratuidade proposta 
afetará minimamente a rentabilidade das concessões 
rodoviárias, obrigando o poder público a rever as con-
dições contratuais, quando necessário, de forma muito 
tênue, seja em relação às tarifas, seja em relação ao 
programa de exploração.

Em vista do benefício que se estará concedendo 
à pessoa idosa, cremos poder contar com o apoio da 
maioria desta Casa ao presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2004. 
– Deputada Kelly Moraes.

PROJETO DE LEI Nº 4.514, DE 2004 
(Do Sr. Roberto Pessoa e outros)

Dispõe sobre a repactuação de dívidas 
oriundas de operações de crédito rural na 
área de atuação da Agência de Desenvol-
vimento do Nordeste (ADENE), e dá outras 
providências. 

Despacho: Apense-se a(o) Pl-
3365/2004

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a renegociação de dívidas 

oriundas de operações de crédito rural, independente da 
fonte de recursos e do Agente Financeiro, contratadas 
até 31 de dezembro de 2000, renegociadas ou não, na 
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste (ADENE), com recursos originalmente pac-
tuados do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), recursos equalizados pelo 
Tesouro Nacional, inclusive as operações alongadas 
com base na Lei 9.138, de 29 de novembro de 1995, 
e na Resolução 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do 
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Conselho Monetário Nacional, com suas respectivas 
alterações posteriores, nas seguintes condições:

I – Encargos financeiros a partir da data da re-
negociação:

a) um inteiro e cinco décimos por cento 
ao ano para as operações com valor original-
mente contratado de até R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais);

b) três por cento para o montante da dí-
vida originalmente contratada superior a R$ 
35.000,00 ( trinta e cinco mil reais) até o montan-
te de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e 

c) cinco por cento para o montante da 
dívida originalmente contratada que exceder 
a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

II – Prazo e condições de pagamento: a contar 
da data da renegociação vinte e cinco anos, incluí-
dos quatro anos de carência, em parcelas anuais e 
sucessivas ;

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações em que tenham sido constatados desvios 
de recursos. 

§ 2º Fica estabelecido o prazo de cento e oiten-
ta dias a contar da data de regulamentação desta Lei 
para o encerramento das renegociações.

§ 3º Sobre o valor do saldo devedor, apurado 
anualmente, será aplicado bônus de adimplência de 
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) a ser 
deduzido do valor da parcela anual a ser paga. 

§ 4º Fica facultada ao mutuário a liquidação an-
tecipada da dívida renegociada, mediante o pagamen-
to do valor da parcela anual calculada com aplicação 
do bônus, multiplicado pelo número de prestações 
vincendas. 

Art. 2º Para fins de renegociação das operações 
no artigo 1º o saldo devedor será apurado a partir do 
contrato original, na data da renegociação sem com-
putar os encargos de inadimplemento, multas mora e 
honorários advocatícios. 

§ 1º Os agentes financeiros deverão fornecer ao 
mutuário, sem qualquer custo, demonstrativo de cál-
culo da evolução do saldo devedor das operações a 
serem repactuadas.

§ 2 ºFica assegurada ao mutuário a revisão do 
cálculo referente a apuração do saldo devedor apre-
sentado pela instituição financeira, em instância su-
perior a da agência.

§ 3º Persistindo o impasse quanto a apuração 
do saldo devedor, o mutuário poderá requerer, inclu-
sive por meio de sua Entidade de Classe, a revisão 
do cálculo a uma Comissão especialmente formada 
para esta finalidade, integrada por um representante 

da entidade de classe, um do Governo Federal e um 
da instituição financeira credora. 

Art. 3º Os custos decorrentes desta Lei serão 
compensados com o resultado decorrente do contin-
genciamento estabelecido pelo Poder Executivo neste 
exercício e nos seguintes, nos termos do Art. 67 da 
Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, e do Art. 9º da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 
poderá ser liberado para estas ou outras finalidades.

Art. 4º O Conselho Monetário Nacional estabele-
cerá as condições que se fizerem necessárias à imple-
mentação das disposições constantes desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação 

É preocupante a situação de endividamento rural 
na região Nordeste. Segundo informações do Ministério 
da Integração Nacional (MI), a posição de 30 de junho 
deste ano indica que, dos R$ 13 bilhões aplicados pelo 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE), cerca de R$ 5 bilhões encontram-se em atra-
so, o que representa uma inadimplência de 39,1%. O 
mesmo relatório do Ministério mostra disponibilidade 
de aplicação de recursos do FNE na ordem de R$ 4 
bilhões, enquanto que, nos demais Fundos Consti-
tucionais, as aplicações de recursos apresentam-se 
praticamente iguais às disponibilidades. Assim, tanto 
a inadimplência quanto a ociosidade na aplicação de 
recursos, constatadas no Banco do Nordeste, denun-
ciam notória ausência de capacidade de pagamento 
dos produtores rurais, com impactos negativos ao de-
senvolvimento regional.

Se este quadro se configurou extremamente 
perverso para o país como um todo, mais grave ele 
tornou-se na região Nordeste, acometida no período 
de 1990 a 2004 com sete anos de seca e duas en-
chentes, fenômenos climáticos que desestruturaram a 
economia produtiva da região, notadamente na agro-
pecuária, com reflexos que se espraiam por todos os 
demais setores. Neste mesmo período os encargos 
financeiros praticados na região Nordeste foram os 
mais elevados de todo Pais, quase 2,5 vezes vigentes 
para o crédito rural. 

Dados divulgados pelo Banco do Nordeste em 
audiência pública promovida pela Câmara dos Depu-
tados para tratar do endividamento rural na região 
mostram que, dos R$ 502 milhões das dívidas secu-
ritizadas, enquadradas na Lei 9.138, cerca de R$ 337 
milhões apresentavam-se em atraso, confirmando a 
taxa de inadimplência de 67,24% em 30/04/2004. Este 
percentual por si só exige uma solução por parte do 
Poder público.
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O presente Projeto de Lei pretende interromper 
o ciclo vicioso do endividamento rural e da ociosidade 
na aplicação de recursos do FNE, principalmente se 
considerarmos ser o Banco do Nordeste, atualmente 
a única Agência de Desenvolvimento da Região. 

No artigo primeiro por ter sido constatado um 
mesmo comportamento independente da fonte de 
recursos, optou-se por dar um tratamento único para 
todo o estoque da dívida. A partir de janeiro de 2000, 
por força de Lei, tornaram-se prefixados os juros para 
FNE, razão porque optou-se por adotar a data de 
31/12/2000 como o limite para os contratos a serem 
atendidos na renegociação, ora proposta. Os encar-
gos financeiros da renegociação, variáveis de 1,5% a 
5% ao ano, crescente em função do valor dos contra-
tos, guarda coerência com o tratamento adotado em 
outras leis atinentes ao mesmo problema. O prazo de 
pagamento de 25 anos, contados a partir da data de 
renegociação é praticamente o mesmo definido na Lei 
10.437, julgado compatível com a recomposição da 
atividade econômica dos produtores rurais do nordes-
te. Também, o prazo móvel de 180 dias, para fins de 
encerramento das renegociações, após a competente 
regulamentação da Lei, permitirá que seja atendido um 
maior número de produtores, bem como, possibilitará ao 
banco e aos órgãos de classe a necessária revisão no 
saldo devedor previsto no artigo 2º, desta Lei. Quanto 
ao bônus de adimplência previsto no parágrafo 3º do 
art. 1º, o seu dimensionamento econômico foi conce-
bido de modo a reduzir os efeitos danosos provocados 
pelos diversos indexadores econômicos aplicados na 
evolução financeira dos saldos devedores em absoluto 
descompasso com a variação de preços dos produtos 
agropecuários. 

O parágrafo quarto do artigo primeiro incentiva 
a liquidação antecipada do saldo devedor permitindo 
o imediato retorno financeiro da operação de crédito 
e a liberação de garantias, sendo facultado ao mutuá-
rio o acesso a contratação de novos financiamentos, 
resgatando a sua capacidade produtiva.

O artigo segundo do projeto de lei estabelece os 
critérios de apuração do saldo devedor, concedendo 
ao mutuário uma participação mais ativa no processo 
de renegociação. Trata-se de inovação normativa para 
permitir que haja uma maior transparência nas relações 
entre bancos e mutuários, garantindo prerrogativas 
definidas no Código de Defesa do Consumidor. Não 
há processo de renegociação sem que haja clareza e 
transparência no tocante à demonstração da evolução 
econômico-financeira dos saldos devedores. 

O estabelecimento de uma instância recursiva 
para apreciar a reclamação do mutuário no tocante à 
apuração dos saldos devedores fortalece e incentiva a 

renegociação, vez que o mutuário se sentirá motivado 
a participar do processo.

O artigo 3º atende às exigências da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal ao indicar a fonte de recursos 
que serão utilizados para amparar as despesas de-
correntes desta Lei.

O artigo 4º remete ao Conselho Monetário Na-
cional a responsabilidade de regulamentar a operacio-
nalização do diploma legal.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2004. 
– Deputado Roberto Pessoa, Coordenador da Ban-
cada do Nordeste.

PROJETO DE LEI Nº 4.527, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Assegura aos Professores da Rede Pú-
blica de Ensino Médio, Fundamental e Supe-
rior a gratuidade para o ingresso em Espetá-
culos Culturais e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao Pl-
4637/2001

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica assegurada aos professores da rede 

pública de Ensino Médio, Fundamental e Superior, a 
gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais 
promovidos, patrocinados ou incentivados pelo Poder 
Público.

Parágrafo único – Serão beneficiados por esta lei 
os professores que se acharem no exercício da docên-
cia em estabelecimentos públicos de ensino.

Art. 2º Para usufruir o benefício a que se refere 
o art. 1º desta lei, o profissional da educação deverá 
provar a condição referida no artigo anterior, por meio 
de carteira fornecida pela Delegacia Regional de En-
sino a que estiver vinculado.

Art. 3º O Poder Executivo estabelecerá parceria 
com redes de espetáculos culturais, no intuito de via-
bilizar o expediente do “caput” do art. 1º desta lei, e 
promoverá os meios cabíveis de compensação para 
as instituições que oferecerem modalidades de espe-
táculos.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data de sua publicação

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei em tela tem como finalidade pos-
sibilitar ao profissional da educação diversificar seus 
conhecimentos de forma assistemática, tornando-o 
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mais versátil, por conseqüência, preparando-o me-
lhor para enfrentar os desafios de uma sala de aula. 
O acesso a novas informações tornou-se uma exi-
gência do mundo moderno. Não podemos continuar 
com professores repassando fórmulas prontas para 
os estudantes; precisamos preparar os estudantes, 
desenvolvendo sua visão crítica. 

Sem dúvida, os espetáculos culturais são verda-
deiros celeiros de informação. A cultura é uma ferra-
menta indispensável a um ensino mais criativo. Não 
podemos aceitar que nossos professores ainda não 
tenham condições para adquirir um bom livro, freqüen-
tar espetáculos culturais, ter acesso a informações de 
alto nível, de forma a assimilar novos valores e poder 
repassá-los aos estudantes.

O projeto, portanto, visa a corrigir distorções do 
processo de ensino e aprendizagem. Como o estudante 
estará estimulado a freqüentar espetáculos culturais, 
se os professores não lhes repassaram a importância 
dessa prática?

Não há como negar que o Estado tem o dever 
de propiciar ao seu corpo docente condições para 
exercer as suas funções. Ser professor está acima de 
saber manusear um livro didático. O exercício pleno 
do magistério está diretamente ligado à capacidade do 
professor para interpretar o texto que vier a ser apre-
sentado, associando-o às práticas sociais.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres 
Pares para aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.531, DE 2004 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre a renegociação das pres-
tações em atraso do Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH.

Despacho: Apense-se ao Pl-
2475/2000

Apreciação: Proposição Sujeita À Aprecia-
ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece condiçoes para a rene-

gociação das prestações habitacionais em atraso rela-
tivas aos financiamentos formalizados com mutuários 
pessoas físicas, no âmbito do Sistema Financeiro da 
Habitação –SFH, sem a cobertura do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais -FCVS.

Art. 2º As prestações habitacionais serão, a pedido 
do devedor, incorporadas ao saldo devedor, que será 
refinanciado por novo prazo condizente com a efetiva 
capacidade de pagamento de cada mutuário.

Art. 3º As prestações em atraso a serem refinan-
ciadas na forma do artigo anterior não serão acresci-
das de qualquer valor relativo a multa pelo atraso no 
seu pagamento.

§ 1º Não serão cobrados dos respectivos mutuá-
rios valores por conta da elaboração ou formalização 
do refinanciamento de que trata esta lei.

§ 2º O prazo do refinanciamento será estabeleci-
do em função do valor da prestação que comprometa, 
no máximo, 30% (trinta por cento) da renda familiar 
atualizada do(s) interessado(s).

§ 3º Ficarão mantidas as demais cláusulas do 
contrato original.

§ 4º Com a concordância das partes, poderão 
ser ajustadas novas condições contratuais no tocante 
à taxa de juros, plano de reajustamento das presta-
ções e do saldo devedor, sistema de amortização e 
aos seguros habitacionais, através de assinatura de 
termo aditivo contratual.

§ 5º Fica dispensado o registro de averbação ou 
arquivamento, no Registro de Imóveis e no Registro 
de Títulos e Documentos, do termo aditivo contratual 
de que trata o parágrafo anterior. 

Art. 4º Ficam obrigados os agentes financeiros a 
dar divulgação desta lei junto aos seus mutuários. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Justificação

Com o entendimento de que a casa própria é 
aspiração legítima do ser humano e de que não há 
progresso sem que cada vez maior número de famílias 
passem a dispor de moradias, o Congresso Nacional 
promulgou a Emenda Constitucional nº 26 que consa-
gra a moradia como um direito social.

Neste cenário, paradoxalmente, aflora a grave 
questão daqueles que, a duras penas, conseguiram 
suas moradias, mas correm o risco, agora, de per-
dê-las.

Trata-se dos mutuários do SFH cujas prestações, 
por vários motivos, e sem qualquer culpa por parte dos 
devedores, se tornaram impagáveis nas condições 
contratuais inicialmente combinadas. 

Nosso projeto oferece uma solução para o pro-
blema, permitindo que os contratos habitacionais com 
prestações impagáveis possam ser refinanciados em 
condições passíveis de serem cumpridas pelos deve-
dores, levando-se em conta, principalmente, a sua real 
situação financeira. 

Estamos convictos que uma solução para esses 
casos interessa a todos os envolvidos: aos devedores 
que ficarão tranqüilos e em dia, aos agentes financeiros 
que retornarão a receber de volta o dinheiro que em-
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prestaram, e, ao próprio Governo, responsável maior 
pela tranqüilidade social.

Tendo em vista o seu largo alcance social, con-
tamos com o apoio de todos os nobres parlamentares 
desta Casa para o aperfeiçoamento e rápida aprova-
ção deste nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Antônio Carlos Mendes Thame

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 225, DE 2004 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 771/04 
AVISO Nº 1.411/04 – O. CIVIL

Autoriza a Caixa Econômica Federal, 
em caráter excepcional e por tempo deter-
minado, a arrecadar e alienar os diamantes 
brutos em poder dos indígenas Cintas-Lar-
gas habitantes das Terras Indígenas Roo-
sevelt, Parque Indígena Aripuanã, Serra 
Morena e Aripuanã. Pendente de Parecer 
da Comissão Mista.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao 
Plenário.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

SUMÁRIO

I – Medida inicial
II – Na Comissão Mista:
Emendas apresentadas na Comissão (7)

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que he confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Caixa Econômica Federal fica autoriza-
da, em caráter excepcional e por tempo determinado, 
a arrecadar e alienar em hasta pública os diamantes 
brutos em poder dos indígenas Cintas-Largas habitan-
tes das Terras Indígenas Roosevelt, Parque Indígena 
Aripuanã, Serra Morena e Aripuanã, observados os 
procedimentos já praticados por aquela entidade.

§ 1º O procedimento de arrecadação terá a dura-
ção de quinze dias, contados da publicação desta Me-
dida Provisória, e restringir-se-á aos diamantes brutos 
já extraídos pelos indígenas Cintas-Largas habitantes 
das áreas mencionadas no caput.

§ 2º A entrega dos diamantes à Caixa Econômi-
ca Federal poderá ser efetuada diretamente pelos in-
dígenas mencionados no caput ou por intermédio de 
suas associações.

Art. 2º Os diamantes brutos de que trata esta Me-
dida Provisória serão, em ato contínuo ao da entrega e 
no local da arrecadação, submetidos a exame pericial 
pela Caixa Econômica Federal, que emitirá recibo em 
nome do indígena ou da associação.

§ 1º O recibo de que trata o caput, a ser emitido 
em documento próprio, conterá, necessariamente, a 

quantidade e as características do produto arrecadado, 
que deverá ser apresentado no momento do recebi-
mento do valor apurado em hasta pública.

§ 2º O transporte dos diamantes brutos será efe-
tuado pelos Departamentos de Polícia Federal e Ro-
doviário Federal até a unidade da Caixa Econômica 
Federal indicada para receber os diamantes, proceder 
às avaliações e aliená-los em hasta pública.

§ 3º Nas avaliações, serão considerados os pre-
ços para fins de liquidez imediata, conforme tabelas 
utilizadas pela Caixa Econômica Federal.

Art. 3º O valor obtido com a alienação dos dia-
mantes brutos em hasta pública e o adiantamento efe-
tuado serão depositados em conta individual ou con-
junta, solidária ou não solidária, a ser indicada pelos 
indígenas ou suas associações, diretamente à Caixa 
Econômica Federal, descontados os custos operacio-
nais, tarifas e encargos a ela devidos e os tributos e 
preços públicos incidentes.

§ 1º Do valor final a ser depositado deverão ser 
descontados o adiantamento e respectivos encargos 
financeiros, quando houver, os custos operacionais, ta-
rifas e encargos devidos decorrentes do procedimento, 
e os tributos e preços públicos incidentes.

§ 2º Caso a arrecadação seja insuficiente para co-
brir os custos operacionais a cargo da Caixa Econômica 
Federal, a União ressarcirá as referidas despesas.

Art. 4º A Caixa Econômica Federal fica autorizada 
a contratar leiloeiro público para realização, em suas 
dependências, da alienação de que trata esta Medida 
Provisória, em data e local a serem amplamente divul-
gados.

Parágrafo único. A alienação dependerá das con-
dições de mercado, podendo ser efetuada em um ou 
mais leilões, a critério da Caixa Econômica Federal.

Art. 5º No procedimento de arrecadação, trans-
porte e alienação de diamantes brutos, os indígenas 
serão assistidos pela Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, que também apoiará a aplicação dos recur-
sos auferidos em projetos e iniciativas comunitárias 
a serem desenvolvidos nas comunidades indígenas 
Cintas-Largas.

Art. 6º O Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM fica autorizado a emitir certificado de 
Kimberley, instituído pela Lei nº 10.743, de 9 de outubro 
de 2003, em favor dos adquirentes de diamantes bru-
tos realizadas em hasta pública, referidos nesta Medida 
Provisória.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 22 de novembro de 2004; 183º da In-
dependência e 116º da República – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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EM Nº 180 -MJ

Brasília, 19 de novembro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submetemos à consideração de Vossa Excelência 

o anexo Projeto de Medida Provisória que “Autoriza a 
Caixa Econômica Federal a adquirir os diamantes em 
poder dos indígenas habitantes das Terras Indígenas 
Roosevelt. Parque Indígena Aripuanã. Serra Morena 
e Aripuanã”.

2. As Terras Indígenas Roosevelt. Parque Indí-
gena Aripuanã. Serra Morena e Aripuanã, localizadas 
nos Estados de Rondônia e Mato Grosso, conhecidas 
por sua mesma riqueza mineral, têm sido alvo de toda 
sorte de operações clandestinas, ilegais ou irregulares, 
como contrabando, corrupção e outros confrontos vio-
lentos intensamente notificados pela mídia.

3. O encaminhamento deste assunto é relevan-
te, pois tais situações demonstram a necessidade da 
tomada de decisões governamentais de modo que 
possam coibir novos conflitos por meio da implemen-
tação de instrumentos legais capazes de pacificar os 
interesses dos indígenas, evitando, dessa forma a ação 
de pessoas inescrupulosas que atuam no escoamento 
dessa riqueza, com lucro pessoal e em detrimento dos 
interesses nacionais.

4. A presente Medida Provisória constitui instru-
mento legal adequado e eficaz para pacificar os con-
flitos naquela região até que seja editada a lei prevista 
no § 3º do art. 231 da Constituição Federal e traduz 
o cumprimento de obrigação do governo em adotar 
medidas emergenciais. Dentre essas medidas cabe 
citar a recente edição do Decreto de 17 de setembro 
de 2004, que cria Grupo Operacional para coibir a 
exploração mineral em terras indígenas, e dá outras 
providências.

5. A elaboração da presente medida foi fruto de 
inúmeras reuniões com a participação deste Ministé-
rio, do Departamento de Polícia Federal, do Departa-
mento de Polícia Rodoviária Federal, do Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, da Fundação 
Nacional do índio – FUNAI, do Gabinete de Segurança 
Institucional, do Ministério das Minas e Energia e da 
Caixa Econômica Federal.

6. Em síntese, a Medida Provisória autoriza a 
Caixa Econômica Federal, em caráter excepcional, a 
arrecadar pelo prazo máximo de quinze dias, os diaman-
tes brutos já extraídos pelos indígenas Cintas–Largas, 
nos limites territoriais das Terras Indígenas Roosevelt, 
Parque Indígena Aripuanã. Serra Morena e Aripuanã. 
Findo esse prazo, os diamantes encontrados na posse 
dos indígenas ou de suas associações serão apreen-
didos e levados à hasta pública.

7. A entrega dos diamantes poderá ser efetuada 
diretamente pelos referidos indígenas ou por intermé-
dio de suas associações à Caixa Econômica Federal, 
que, posteriormente, procederá a alienação em hasta 
pública em data e local a serem amplamente divul-
gados. No ato da entrega e no local da arrecadação, 
os diamantes brutos ora em poder dos Cintas-Largas 
serão submetidos a exame pericial pela Caixa Eco-
nômica Federal.

8. A Caixa Econômica Federal efetuará o paga-
mento de um valor inicial, a título de adiantamento e 
emitirá recibo em nome do indígena ou da associação, 
que conterá, necessariamente, a quantidade e as ca-
racterísticas da pedra arrecadada, devendo, esse do-
cumento, ser apresentado no momento do recebimento 
do valor apurado em hasta pública.

9. O adiantamento efetuado e o valor obtido com 
a alienação serão depositados em conta corrente in-
dividual ou conjunta, solidária ou não solidária, a ser 
indicada pela comunidade indígena diretamente à 
Caixa Econômica Federal. Esse adiantamento e os 
respectivos encargos financeiros, quando houver, os 
custos operacionais, tarifas e encargos a ela devidos 
decorrentes do procedimento e os tributos e preços 
públicos incidentes serão descontados do valor final 
auferido com alienação em hasta pública.

10. Os adquirentes dos referidos diamantes rece-
berão do Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM a Certificação do Processo de Kimberley, ins-
tituído pela Lei nº 10.743 de 9 de outubro de 2003.

11. Cabe também acentuar que transporte dos 
diamantes brutos arrecadados será efetuado pelos 
Departamentos de Polícia Federal e Rodoviária Fe-
deral acompanhado pela Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, que também acompanhará a arrecadação 
e a alienação e, ainda estimulara a aplicação dos re-
cursos auferidos da venda em projetos e iniciativas 
comunitárias.

12. Finalmente, a Medida Provisória conjuga o in-
teresse nacional de pacificar os constantes conflitos que 
vem ocorrendo na região e os interesses dos indígenas, 
que são os legítimos detentores da posse das terras 
que tradicionalmente ocupam, cabendo–lhes e usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e Lagos nelas 
existentes, garantia essa disciplinada no art. 231 e §§ 
da Constituição Federal. E, por fim, essa medida tende 
a desestimular as operações clandestinas, ilegais, como 
o contrabando de diamantes nas áreas referidas.

13. Estas, Senhor Presidente, as razões que nos 
levam a submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência a anexa Medida Provisória, acreditando 
que, se aceita, estará o Poder Executivo dando im-
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portante passo em prol da defesa dos interesses dos 
indígenas, da proteção da soberania nacional, da paz 
social e de nossas riquezas naturais.

Respeitosamente.

Ofício nº 886 (CN) 

Brasília, 6 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Depurados
Assunto: Encaminha processado de Medida Provi-
sória

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos 

do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, o 
processado da Medida Provisória nº 225, de 2004, 

que “autoriza a Caixa Econômica Federal, em caráter 

excepcional e por tempo determinado, a arrecadar 

e alienar os diamantes brutos em poder dos indíge-

nas Cintas-Largas habitantes das Terras Indígenas 

Roosevelt, Parque Indígena Aripuanã, Serra More-

na e Aripuanã”.

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe-

recidas 7 (sete) emendas e que a Comissão Mista 

designada não se instalou.

Atenciosamente, – Senador José Sarney, Pre-

sidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.475, DE 2004 

(Do Senado Federal) 
OFÍCIO Nº 2.487/04 – SF

Susta os efeitos da Portaria nº 160, de 
13 de abril de 2004, do Ministro de Estado 
do Trabalho e Emprego.

Despacho: À Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD). 
Apense-se a Este o PDC 1.216/04.

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É sustada a Portaria nº 160, de 13 de 

abril de 2004, do Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego,que “dispõe sobre o desconto em folha de 
pagamento de salários das contribuições instituídas 
pelos sindicatos”.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 2 de dezembro de 2004. – 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU 
Nº 24, DE 2004 

(Da Comissão de Educação e Cultura)

Solicita ao TCU a realização de audi-
toria operacional no Programa de Financia-
mento Estudantil – FIES.

Despacho: Numere-se, Publique-se 
e Encaminhe-se ao Tribunal de Contas da 
União.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 24, incisos IX , X e XI , 

do Regimento Interno, combinado com o art. 71, inciso 
IV, da Constituição Federal requeremos Auditoria de 
Natureza Operacional no Programa de Financiamen-
to Estudantil – FIES, a ser realizada pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU. 

Justificação

Encaminhamos anexo noticiário da imprensa 
de veiculação nacional que aponta indícios de graves 
falhas operacionais no Programa de Financiamento 
Estudantil, com prejuízos graves para os alunos be-
neficiários do Programa.

Por meio do FIES, o MEC oferece atualmente 
cerca de 163 mil financiamentos a estudantes de uni-
versidades particulares, financiando até 70% do valor 

das mensalidades em universidades, com juros fixos 
de 95 ao ano ou 0,72% ao mês. A receita do FIES é 
composta de recursos das loterias administradas pela 
Caixa Econômica Federal, do Orçamento Geral da 
União e pelo pagamento dos financiamentos já con-
cedidos (amortização e juros).

A classificação dos candidatos ao financiamento 
atual considera os mesmos critérios de grupo familiar 
utilizados no último processo, com algumas modifi-
cações: só foram admitidos parentescos com a mãe, 
madrasta, pai, padrasto, cônjuge, companheiro, com-
panheira, filho, filha, enteado, enteada, irmão, irmã, avô 
e avó; o grupo familiar foi declarado na própria ficha 
de inscrição do candidato; foi obrigatória a apresenta-
ção do CPF de todos os componentes do grupo com 
idades entre 18 e 65 anos. Os critérios para os candi-
datos também foram mantidos, tendo sido acrescida 
a prioridade de 20% para os estudantes de raça/cor 
negra, como já ocorre com os candidatos egressos de 
escolas públicas e professores do ensino básico.

A Agência Estado, no dia 13 de outubro do cor-
rente, divulgou notícia sob o título “Erro faz FIES mudar 
a lista de classificados”, segundo a qual:

“O Ministério da Educação e a Caixa Eco-
nômica Federal anunciaram nesta quarta-feira 
uma nova classificação de estudantes para o 
Fundo e Financiamento ao Estudante do En-
sino Superior (FIES). Segundo o MEC,houve 
uma falha no cômputo do grupo familiar dos 
candidatos que pesou na classificação de al-
guns e na desclassificação de outros.

Os candidatos podem verificar no site 
CEF se continuam classificados, como na re-
lação divulgada no último dia 5, ou se passa-
ram a integrar a lista. Todo o resto do proces-
so de seleção para o FIES continua valendo, 
segundo o MEC.(...)”

O jornal “Folha de São Paulo”, em sua edição de 
14 de outubro de 2004, publicou:

“FIES – Erro faz Caixa mudar lista de 
beneficiados” – A Caixa Econômica Federal 
divulgou ontem a lista corrigida de estudantes 
beneficiados pelo FIES (Financiamento Estu-
dantil), do governo federal. A instituição encon-
trou falhas no resultado anterior e substituiu 
4.581 dos 50.001 candidatos selecionados. A 
nova lista está nos sites (...) e substitui a dos 
dias 5 e 7 deste mês.”

O jornal “Folha de São Paulo”, em sua edição de 
23 de outubro de 2004, publicou:
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“Governo volta a anular classificação do 
FIES – A lista de classificados para as bolsas 
do FIES (Financiamento Estudantil), do gover-
no federal, foi cancelada pela segunda vez em 
menos de 30 dias. Uma portaria da Secreta-
ria de Educação Superior cancelou o resulta-
do divulgado no último dia 13. Houve erro no 
cálculo do índice que leva em conta a renda 
familiar do aluno. A lista sai na segunda feira 
no site www.me.gov.br/sesu/fies.”

Neste sentido, e somente assim, tendo ainda, 
em vista, a competência constitucional desse Egrégio 
Colegiado de Contas, a Auditoria de Natureza opera-
cional resolverá este imbróglio.

Sala das Sessões, 10 de novembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Carlos Nader.
O SR. CARLOS NADER (Bloco/PL – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o turismo é uma excelente fonte geradora 
de riquezas e empregos em qualquer parte do mundo, 
principalmente naquelas onde é bem explorado. Hoje, 
quero destacar o empenho que vem sendo realizado 
por proprietários de fazendas históricas na região co-
nhecida como Vale do Café, no Rio de Janeiro, com o 
apoio do Governo do Estado, no sentido de fortalecer 
o turismo rural.

O Vale do Café reúne cidades que tiveram des-
taque na produção cafeeira do Brasil, notadamente no 
período imperial. Verdadeiras relíquias históricas, as 
fazendas são um atrativo especial em cidades como 
Vassouras, Miguel Pereira, Mendes, Valença, Barra do 
Piraí, Rio das Flores e outras daquela região. 

A manutenção de características da época, a 
preservação de móveis e a grandeza das sedes das 
fazendas despertam a curiosidade de um número cada 
vez maior de turistas, o que permite a exploração de 
um novo filão nesse setor. Veja, Sr. Presidente, que não 
estamos falando de hotéis-fazenda, mas de fazendas 
que, por sua história, são um grande atrativo.

Notadamente no Vale do Café, vem sendo desen-
volvido trabalho no sentido de profissionalizar o aten-
dimento ao turista. Vale até vestir os empregados com 
trajes de época, propiciando ao visitante uma idéia do 
que eram as fazendas no tempo em que a agricultura 
no Brasil praticamente se limitava às lavouras de café. 
As crianças, particularmente, se encantam com as ca-
sas enormes, repletas de janelas, construídas muitas 

vezes sobre platôs que dão uma visão espetacular da 
propriedade onde estão instaladas.

Isso demonstra que o turismo tem várias faces 
e várias vertentes. Saber explorar esse segmento é 
vital para se proporcionar mais empregos. E é impor-
tante ressaltar que a TurisRio vem se empenhando 
no sentido de ajudar os empresários de turismo do 
interior do Estado a trabalhar cada vez mais para dar 
ao turista infra-estrutura e lazer de qualidade. É esse 
mesmo o caminho.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este 
pronunciamento divulgado pelos meios de comunica-
ção da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

será atendido, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Santana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ocupo a tribuna novamente para dizer que o 
processo de liquidação da Rede Ferroviária Federal é 
um suicídio para a área dos transportes no Brasil. E a 
categoria dos ferroviários está em desespero devido 
à notícia de que medida provisória poderá ser editada 
para extinguir a RFFSA a qualquer momento.

A Rede Ferroviária Federal tem uma dívida de 
mais de 8 bilhões de reais, mas isso não é justificativa 
para se extinguir uma empresa de transporte ferroviá-
rio que tem como objetivo cuidar dos ramais em todo 
o território nacional. 

O processo de privatização das ferrovias no Bra-
sil foi um dos maiores erros ocorridos no País. Hoje, o 
proprietário das cargas é também o dono da linha. Ele 
transporta a mercadoria que quer e, assim, impede a 
entrada de cargas de terceiros.

Atualmente há quase 100 mil aposentados e 
pensionistas. Mas, da forma como estão resolvendo o 
problema, teremos 500 mil pessoas trabalhando con-
tra nós. Até agora nem as lideranças sindicais, nem 
a Frente Ferroviária foram chamadas para discutir a 
medida provisória-e temos alternativas ao processo 
de liquidação. Queremos a volta dos trens regionais, 
para que o pequeno minerador possa transportar sua 
carga. Em Minas Gerais, por exemplo, hoje, ele não 
pode fazê-lo. 

Sr. Presidente, é um absurdo mantermos o mo-
delo criado pelo Governo Fernando Henrique Cardo-
so, Presidente derrotado pela sociedade nas últimas 
eleições. Os ferroviários e suas famílias votaram no 
Presidente Lula porque esperavam mudar essa situ-
ação. O transporte ferroviário é um dos mais baratos 
do mundo. Mas, no processo de privatização, muitas 
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empresas concessionárias, em vez de melhorar as 
ferrovias, retiraram trilhos em vários Municípios.

Ainda nesta tarde, enviarei cartas ao Presidente 
da República, ao Ministro da Casa Civil, ao Ministro 
dos Transportes e ao Ministro do Planejamento, pedin-
do a S.Exas. que, antes da edição de qualquer medi-
da provisória, ouçam o movimento sindical e a Frente 
Ferroviária. Queremos fazer o País crescer por meio 
do crescimento dos trilhos. Por que as empresas de 
ônibus fazem o que querem nos Municípios? Porque 
não têm sombra alguma. No dia em que também não 
tivermos uma sombra, faremos com que se cumpram 
realmente os contratos. E terão de ampliar as ferro-
vias, a exemplo das empresas que assumiram várias 
malhas ferroviárias. 

O último relatório do TCU diz que as empresas 
não estão cumprindo o acordo, nem suas obrigações. 
Quem deve tocar as ferrovias? A Rede Ferroviária 
Federal. 

Sr. Presidente, temos um problema sério: a Com-
panhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU e a VALEC 
só vão durar 2 anos. Por que, então, não fazemos a 
fusão dessas empresas? Por que não criamos uma 
empresa de transporte ferroviário forte para tocar a 
Norte-Sul e a Transnordestina? Isso é o que quer a 
categoria. 

Estou no quarto mandato de Deputado Federal, fui 
eleito pela categoria ferroviária, sou o único Deputado 
que os representa e tenho esse compromisso. Posso, 
portanto, dizer que é um erro manter esse processo 
de liquidação. Antes de qualquer medida provisória, 
chamem a Frente Ferroviária e o movimento sindical 
para conversar. 

Por fim, Sr. Presidente, informo que, no dia 15 
de dezembro, os companheiros ferroviários virão de 
seus Municípios para a porta do Palácio do Planalto, 
com o objetivo de pedir que não liquidem a Rede Fer-
roviária Federal.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, saúdo o Governador do Ceará pela 
iniciativa de apresentar – pela segunda vez em menos 
de 2 anos à frente do Executivo Estadual – o Balanço 
Social das atividades do seu Governo. O documento 
expõe os avanços e os investimentos na área social, 
no decorrer dos últimos 22 meses, pautando-se na 
transparência e no estímulo ao desenvolvimento das 
áreas que representam avanços sociais.

O Balanço Econômico evidencia que, mesmo 
com as retrações do PIB do Brasil e do Ceará e com a 
queda nos repasses federais, em 2003, o Estado man-
teve o equilíbrio de suas contas e realizou os principais 
investimentos demandados. Apesar das dificuldades, 

o Estado se desempenhou bem em vários setores: a 
agricultura colheu safra recorde de grãos; a demanda 
turística cresceu e ampliou a contratação de pessoal, 
e as exportações tiveram expansão de 39,9%, resul-
tando em superávit de mais de 220 milhões de dólares 
na balança comercial. 

O investimento de 2,68 bilhões de reais na área 
social consolidou avanços significativos. Apesar de a 
economia cearense ter recuado 0,8% no ano passado, 
houve incremento de 4,7% no Índice de Performance 
Social – IPS. O IPS mede o dinamismo na educação, 
saúde, emprego e renda, condições de moradia e o de-
senvolvimento rural. Na prática, o Balanço Social 2003 
confirma que o Ceará avançou em termos de inclusão 
social e na distribuição espacial do desenvolvimento 
– considerando que evoluíram os indicadores sociais 
em 70% dos Municípios.

O Balanço Social do Estado firma-se como um 
instrumento de acompanhamento e divulgação dos 
resultados, aliado à necessidade de conferir transpa-
rência às ações governamentais, como também de 
dirigir-se à sociedade em uma comunicação clara, 
sem as dificuldades da linguagem oficial, facilitando 
o controle social. 

O saneamento das contas públicas e um bem-
sucedido programa de atração de investimentos e de 
políticas direcionadas para o combate à pobreza con-
firmam os avanços na melhoria da qualidade de vida, 
retratadas pelo Balanço Social. Os avanços também 
podem ser atestados diante dos resultados assinala-
dos pelo IDH.

Não obstante, muitos ainda são os desafios que 
devem ser enfrentados pelo Estado nos próximos anos 
para manter o crescimento de sua economia. Diante dos 
desafios que ainda estão por vir, não podemos deixar 
de enaltecer essa iniciativa pioneira na esfera pública, 
por apresentar os dados de forma direta, evidenciando 
as restrições orçamentárias do período e os resultados 
alcançados nas diversas áreas setoriais. 

A criação da Secretaria Extraordinária de Inclusão 
e Mobilização Social, que tem a missão de ampliar as 
articulações em todas as áreas do Governo em busca 
de ampliar a inclusão social, demonstra a preocupação 
do atual Governador com o social. Sabemos que não 
será possível resolver todos os problemas em apenas 
4 anos, mas precisamos caminhar rumo à redução das 
desigualdades.

A iniciativa do Governo do Ceará ao divulgar o 
Balanço Social deve ser vista como contraponto que 
veio para reduzir a distância e a superficialidade da 
relação normalmente existente entre Governo e so-
ciedade, de modo a fazer o contribuinte, o cidadão, 
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sentir-se contemplado e estimulado a acompanhar e 
fiscalizar.

A publicação sistemática do Balanço Social do 
Ceará certamente deverá modificar posturas. Informa-
ções antes restritas à Administração Pública deixarão 
de ser domínio exclusivo dos seus gestores, passan-
do a ser observadas pela coletividade. À sociedade, 
interessada e beneficiária direta desse processo, cabe 
agir de forma interativa, contribuindo para a formação 
de um povo mais digno.

A propósito, Sr. Presidente, estou anexando a meu 
pronunciamento, para que conste dos Anais da Casa, 
artigo do Secretário de Administração do Governo do 
Ceará, Deputado Estadual Carlos Mauro Benevides 
Filho, que detalha de maneira cuidadosa os Balanços 
Social e Econômico do Governo Lúcio Alcântara.

Muito obrigado, Sr. Presidente.Artigo a que se 
refere o orador.

O GOVERNO LÚCIO ALCÂNTARA  
E  O AJUSTE FISCAL EM 2003

Mauro Benevides Filho
No último dia 26-10-04, o Governador Lúcio Al-

cântara divulgou os Balanços Social e Econômico do 
Estado do Ceará referente ao exercício de 2003, este 
último pioneiro na tradição oficial brasileira, numa de-
monstração inequívoca de sua preocupação com a 
eficiência e transparência das contas públicas. Apesar 
de ocupar a Secretaria da Administração, permito-me 
realçar alguns dados que precisam ser enfatizados 
na leitura do povo cearense e brasileiro, no que con-
cerne à adequação do tamanho do Estado cearense 
ao novo nível de arrecadação ora concretizado. Urge 
ressaltar que este Governo não conta com processos 
inflacionários que acelerem receitas – inclusive as 
patrimoniais – e fazem com que as despesas corram 
defasadamente atrás do seu processo de recuperação 
real, além de não somar rendimentos de privatização 
de grande porte.

Devemos inicialmente rememorar que o ano pas-
sado foi marcado por desaceleração da economia 
brasileira, inclusive com taxas negativas para o Pro-
duto Interno Bruto (-0,2%), elevação das taxas de 
juros, redução do emprego e expressiva diminuição 
das transferências de recursos federais. Estes fatores 
contribuíram para a redução da receita estadual, bem 
como para a elevação do pagamento da dívida públi-
ca no Ceará. Apesar de todas as adversidades acima 
mencionadas, vamos demonstrar que o ajuste fiscal 
foi ampliado no âmbito do Governo de Lúcio Alcântara. 
Todos os dados que aqui serão apresentados poderão 
ser constatados no Balanço Geral 2003, já publicado 
para ciência da população cearense e apresentado 

ao Tesouro Nacional, além de estar à disposição em 
nossa Assembléia Legislativa.

Em termos reais – valores corrigidos pelo IGP-DI 
– a arrecadação do ICMS decresceu 10,7% (Balanço 
Geral, pág 25), passando de R$2.964.075.912,98 em 
2002, para R$2.644.468.091,98 em 2003, ou seja, 
R$319.607.821,00 a menor. Quanto ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados, popularmente conhecido como 
FPE, que é transferido pelo Governo Federal tendo 
por base a arrecadação do Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ob-
servamos uma queda de 15,6% (Balanço Geral, pág. 
32), isto é, de R$1.931.266.477,08 em 2002, para 
R$1.629.559,870,01 em 2003, sendo reduzido em 
R$301.706.607.07.

Considerando somente estes dois itens, temos 
uma significativa diminuição da receita de aproxima-
damente R$621.314.426,07, valor expressivo para um 
Estado do Nordeste Brasileiro que arrecadou em 2003 
um total de R$5.325.311.145,58.

Na rubrica pertinente à despesa, observamos o 
controle rigoroso com os gastos destinado a pessoal. 
Ao longo dos últimos 5 anos – de 1998 a 2002 – a mé-
dia do percentual da folha de pagamento sobre Receita 
Corrente Líquida RCL – foi de 50.7% (Balanço Econô-
mico, pág 61). Em 2003, mesmo com o início dos novos 
concursos públicos para suprir carências em áreas es-
tratégicas da prestação de serviço, juntamente com a di-
minuição de gastos nos serviços terceirizados, mantive-
mos a folha líquida em R$2.108.966.854,32 que, como 
proporção da RCL em 2003 de R$4.209.618.254,00, 
resultou num percentual de 50,1% (Balanço Geral, 
pág 38). Em 2004, este percentual será levemente 
ampliado em função da retirada da contabilização do 
incentivo fiscal através do FDI (Fundo de Desenvolvi-
mento Industrial), na receita do ICMS, no qual só será 
registrada aquela parte que efetivamente ingressou 
no caixa, sendo as demais computadas no ano de re-
torno, já que o incentivo conta com carência e prazo 
para pagamento. No que concerne ao limite imposto 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 72, 
que limita gastos com serviços terceirizados de todos 
os poderes em relação à RCL, comparado com 1999, 
devemos realçar que este percentual foi reduzido de 
13,49% naquele ano para 11,12% em 2002. No ano 
passado, esta despesa foi reduzida ainda mais, não só 
em termos reais, mas também em termos nominais, 
o que resultou em um percentual de apenas 9,16% 
(Balanço Geral, pág 43). Nesta rubrica orçamentária 
(pessoal), portanto, apesar de se apresentar como a 
de maior volume no quadro da despesa, ela se encon-
tra integralmente sob controle.
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As despesas de custeio de manutenção e fina-
lístico, neste último incluídos os investimentos, exclu-
sivamente pagos com recursos do Tesouro Estadual, 
apresentaram expressiva redução no exercício de 2003. 
Metas financeiras foram estabelecidas para que todos 
os órgãos pudessem buscar uma maior eficiência em 
seus dispêndios, o que resultou numa redução nominal, 
isto é, sem levarem conta a atualização pela inflação, 
de aproximadamente R$160 milhões. Se atualizarmos 
os gastos em termos reais, essa redução superará os 
R$200 milhões. Métodos mais eficientes de gestão, 
como o Programa em Inovação de Suprimentos (PIS), 
premiado inclusive pelo Banco Mundial em Washington 
no último mês de março, dentre outros, asseguram a 
busca de um patamar de custeio que permita em médio 
e longo prazos, juntamente com a redefinição do perfil 
de endividamento, um maior volume de investimentos 
que possibilite a melhoria da qualidade de vida do povo 
cearense. Novos patamares de gastos com telefonia, 
energia elétrica, combustível, terceirizados e tecnologia 
da informação foram alcançados. Um novo modelo de 
gestão está implantado, concentrando e profissionali-
zando decisões, descentralizando a operacionalização. 
Está em pleno vigor os modelos licitatórios de pregão 
eletrônico e/ou de registros de preços, os contratos 
corporativos com seus respectivos ganhos de escala 
e o aperfeiçoamento dos sistemas de controle.

A Dívida Pública Estadual merece uma reflexão 
detalhada dos números alinhados. Existe uma nítida 
concentração de pagamentos de 2002 a 2009, apesar 
do prazo se estender até 2029. Foi neste contexto que 
resolvemos buscar uma operação de SWAp – Sector 
Wide Approach – que será inédita no mundo em nível 
de Estado, induzindo o Brasil a convencer ao BID na 
próxima reunião em novembro na cidade de Okinawa, 
no Japão, a realizar operação semelhante à do Cea-
rá, para reforçar, dentre outros programas do Governo 
Federal, o Bolsa Família.

Com os pagamentos efetuados, a Dívida Inter-
na foi reduzida de R$3.019.939.187,00 em 2002, para 
R$2.788.428,016,00 em 2003, enquanto a Dívida Ex-
terna passou de R$1.807.452.074.00 em 2002, para o 
patamar de R$1.584.465.515,00, em 2003, resultando 
em um decréscimo de R$454.497.730,00. Ou seja, a 
Dívida Total do Governo do Estado do Ceará foi redu-
zida de R$4.827.391.261,00, em 2002, para o valor 
de R$4.372.893.531,00 (Balanço Geral, pág. 72) no 
exercício de 2003. Parâmetro fundamental de análise 
da capacidade de endividamento e de solvência, por 
parte dos bancos multilaterais e de investidores inter-
nacionais, é a relação Dívida/PIB ou Dívida/Receita 
Corrente Líquida.

A Resolução do Senado Federal nº 40/2001 que 
delimita níveis de endividamento de Estados e Muni-
cípios, determina que as unidades federadas não po-
derão ter montante de dívida superior a duas vezes a 
Receita Corrente Líquida. Esta relação foi diminuída de 
1,25 em 2002 já atendendo ao disposto no inciso I do 
artigo 3º da referida Resolução – para 1,04 em 2003. 
Aliás, vale ressaltar que, no nosso Estado, pagamos 
juros e amortizações da dívida total, desempenho que 
nem mesma a portentosa União consegue honrar, já 
que a sobra naquela esfera de governo não consegue 
resgatar sequer os juros.

Foram gastos em 2002, R$295.313.328,83 com 
juros e R$368.504.103,44 com amortizações, perfazen-
do um total de R$663.817.432,27 despendidos com a 
Dívida Pública Cearense. Em 2003, este valor continuou 
em ascensão, elevando-se para R$305.401.940,30 as 
despesas com juros e para R$381.965.673,42 as amor-
tizações, resultando em um total de R$687.367.613,72 
(Balanço Geral, pág 49). Fica claro, portanto, que a 
história corrente nos quatro cantos do Estado, afir-
mando que o Executivo exauriu sua capacidade de 
endividamento, é uma descabida inverdade. Podemos 
ainda contrair pelo menos mais R$4 bilhões de dívida 
que ainda estaremos enquadrados no limite vigente no 
País, parâmetro este que a grande maioria dos estados 
brasileiros, inclusive os de maior pujança econômica, 
não consegue cumprir. Esta relação para São Paulo é 
de 2,24, para o Rio de Janeiro 2,03, para o Rio Grande 
do Sul 2,63, para Minas Gerais 2,43, para o Maranhão 
2,23, para Alagoas 2,26 e para a Bahia 1,63 (Balanço 
Econômico, pág. 66).

O problema para o Estado do Ceará, portanto, não 
é de estoque de dívida, mas sim de fluxo de pagamen-
to, que precisa ser corrigido e vem sendo trabalhado 
pela atual gestão, como explicaremos logo mais, atra-
vés da polêmica operação de crédito de SWAp, Este 
empréstimo é, do ponto de vista fiscal, perfeitamente 
definido no seu aspecto financeiro, além de conter rigor 
técnico indiscutível. O mesmo acaba de ser aprovado 
pela Assembléia Legislativa, mas ainda está condicio-
nado à avaliação da Cofiex do Governo Federal, como 
também da concordância do Senado Federal.

O outro parâmetro, isto é, Dívida/PIB, representa 
nova constatação da viabilidade fiscal cearense. Em 
2003 inverte-se a tendência de crescimento, porém 
baixa, desta relação, que se reduziu do percentual de 
19,82% em 2002, para 17,25% (Balanço Geral, pág 
72) no ano passado. Devemos lembrar que o Gover-
no Federal não conseguiu esta inversão de tendência 
em 2003 já que seu percentual de dívida sobre o PIB 
elevou-se para 58,1% naquele ano.
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Um indicador usado internacionalmente, a ca-
pacidade de gerar superávit primário – receitas me-
nos despesas, excluídos pastos com a dívida pública 
– também sinaliza que estamos no caminho correto 
para preparar o Estado para a sustentabilidade de seu 
desenvolvimento. Mesmo com expressiva redução das 
receitas já apresentadas anteriormente, o Estado do 
Ceará gerou um superávit primário da ordem de R$98 
milhões em 2003, representando um crescimento de 
esforço fiscal da ordem de 301% comparado com o 
valor de 2002, também positivo, de R$24,4 milhões 
(Balanço Econômico, pág 65).

Para o alcance daquele valor, necessário para o 
cumprimento dos ajustes fiscais anteriormente pactua-
dos com o Governo Federal, além da segurança do pa-
gamento da dívida pública, foram adotadas medidas se-
veras de contenção de despesas de custeio, conforme 
estabelecido com a edição do Decreto 27.118, de 27-
6-2003. No exercido de 2004, o superávit primário será 
ampliado para um patamar superior a R$150 milhões. 
Os investimentos acabaram sendo afetados, já que fo-
ram reduzidos de R$753.823.421,59 (Balanço Geral 
2002, pág. 58) para o patamar de R$454.256.669,64 
(Balanço Geral 2003, pág 49). Estes, serão recuperados 
em 2005, com o reescalonado padrão de endividamento 
que será explicado no decorrer deste relato.

No controle rígido dos gastos com pessoal, em 
meio a uma maior eficiência nas despesas com cus-
teio, bem assim no redirecionamento nos investimen-
tos, o Governo Cearense dá mostra inconteste que 
começa a eliminar seu déficit orçamentário, passando 
de R$330.527.772,18 (Balanço Geral 2002, pág 61) 
em 2002, para um novo nível de R$195.111.144,81 
(Balanço Geral 2003, pág 67) em 2003. Ainda exis-
te déficit sim, mas este está sendo reduzido também 
para o ano de 2004, podendo vislumbrar-se, ao final 
de 2005, um superávit orçamentário ainda na gestão 
do atual Governador.

Para os especialistas em análise de balanço, 
devo mencionar que ao investigar com rigor o Balan-
ço Patrimonial, constata-se haver sido o Passivo Real 
Descoberto (PRD), nas contas públicas estaduais, 
providencialmente reduzido, embora ainda não elimi-
nado. Pelo relatório do Tribunal de Contas do Ceará, 
pág 67, e pelo Balanço Geral de 2003, pág 69 e 71, 
percebe-se que o PRD foi substancialmente diminuído 
de R$1.083.553.718,35, em 2002, para o valor de ape-
nas R$96.765.498,70 em 2003, que, mesmo ainda a 
descoberto, constata-se uma redução desta exposição 
negativa da ordem de R$986.788.219,65. Esta reversão 
nos assegura que a trajetória no curto prazo é pela sua 
eliminação completa, talvez já em 2004. Esta redução 
foi alcançada em decorrência do aumento dos bens, 

créditos e valores do Estado, bem como da redução 
de sua Dívida fundada Interna e Externa.

Duas despesas, entretanto, devem merecer uma 
preocupação relevante por parte dos próximos Gover-
nos. São elas a Despesa Previdenciária e o aporte ao 
Fundef, já que o custo por aluno/ano não vem sendo 
corrigido integralmente pelo Governo Federal. A pri-
meira, vem gerando um descompasso entre receita e 
despesa no Fundo Previdenciário – SUPSEC – o qual 
com a Reforma da Previdência, implementada neste 
governo e motivo de severas críticas ao Governador 
Lúcio Alcântara e a mim como Secretário da Adminis-
tração, começa a ser combatido.

Uma gestão séria e comprometida com o rigor 
fiscal não teria outra saída senão pôr em prática, após 
aprovação pelo Congresso Nacional e posteriormente 
pela Assembléia Legislativa do Estado, os novos di-
tames estabelecidos pela Emenda Constitucional Fe-
deral nº 41 de dezembro de 2003. O gasto total com 
aposentados e pensionistas de todos os Poderes no 
ano passado foi de R$706.948.423,23 (Balanço Geral 
2003, pág. 57), Os servidores contribuíram para este 
total com R$129.809.553,94 e pela Lei Federal nº. 9717 
de 27-11-98, o setor público pode colocar até duas 
vezes o que recolhe o próprio servidor estadual. Este 
valor estaria limitado a R$259.619.107,88, significando 
que, se um depósito extra não fosse efetivado, vários 
funcionários não teriam seus proventos ou pensões 
pagos pontualmente, como vem ocorrendo até hoje. 
O Governo Estadual, assim como os outros Estados 
brasileiros e a própria União, é obrigado a alocar um 
valor superior ao limite legal de duas vezes, depositan-
do no Supsec uma quantia extra de R$317.519.761,41, 
propiciando a tranqüilidade de todo o corpo funcional 
que já contribuiu para o Estado, o somatório de am-
bas as contribuições indica que o Erário Estadual está 
aportando mais de quatro vezes o que aporta o servi-
dor público. As novas regras de idade mínima, tempo 
de contribuição para aposentadoria, prazo mínimo de 
permanência no serviço público para aposentadoria 
integral dos atuais servidores e regra pela média atu-
alizada para os concursados a partir de 2004, junta-
mente com a contribuição dos inativos e pensionistas, 
somente diminuirão a velocidade de crescimento do 
déficit acima mencionado. Este Governo já prepara 
para 2005 a criação do Fundo de Previdência Com-
plementar como também um novo órgão que vai ge-
renciar os dois fundos, ou seja, o de regime próprio e 
o de previdência complementar.

A outra preocupação é o gasto com o Fundef, o 
estado para colaborar com os municípios cearenses e 
atendendo à regra em vigor, vem ano a ano tendo de 
garantir mais recursos neste fundo, fazendo com que a 
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União em nada contribua para a educação fundamental 
no estado. Estes valores têm adquirido proporções que 
são incompatíveis com os níveis de receita em anda-
mento, já que o Governo Federal não atualiza o custo 
aluno/ano como manda a legislação. Além disso, nós 
estamos diminuindo a quantidade de alunos no ensi-
no fundamental da rede estadual e impulsionando-os 
para o ensino médio de maneira acelerada, reduzindo 
o retomo do fundo para o Erário Estadual. Em 1996, 
o governo cearense alocou R$279,2 milhões para o 
Fundef e recebeu R$167,1 milhões do mesmo item, 
significando perda de R$112,1 milhões. Em 2003, dis-
ponibilizamos para o Fundef R$541,3 milhões e obtive-
mos de retorno apenas R$165,3 milhões, constatando 
uma perda de R$376 milhões no ano passado, valor 
semelhante ao que a União aplicou em todo o país. A 
Secretaria da Educação do Estado já trabalha com si-
mulações para um novo fundo denominado Fundeb em 
nível nacional, para que o ensino médio tenha também 
a sua fonte de financiamento assegurada e reduza o 
impacto financeiro que vem comprometendo a solidez 
do Tesouro Estadual.

Por último, mas não menos relevante, vamos es-
clarecer a operação SWAp – System Wide Approach 
– que será realizada com o Banco Mundial – BIRD – no 
valor de US$240 milhões de dólares a ser contratada 
em duas etapas, sendo a primeira de US$150 milhões 
de dólares e a segunda no valor de US$90 milhões de 
dólares. A proposta prevê apoio a políticas de inclusão 
social para o período 2004 a 2009, portanto benefician-
do o próximo governo e o seguinte que se iniciará em 
2011. Possuirá três componentes: reembolso ao Go-
verno Estadual de despesas realizadas por meio da 
execução financeira do Orçamento Geral do Estado 
(OGE), através do Tesouro Estadual, em programas 
que possibilitem o cumprimento de metas sociais já 
estabelecidas no Plano Plurianual (PPA); desenvolvi-
mento de um sistema de monitoramento e avaliação 
de programas sociais do governo estadual a partir da 
montagem do sistema de gerenciamento de informa-
ção e mensuração de impactos; e o fortalecimento 
das gestões fiscal e financeira, de maneira a garantir 
a sustentabilidade de suas contas públicas.

Este novo modelo de empréstimo, inédito em nível 
de Estado e que deverá ser seguido pela própria União, 
permite ao banco financiar conjuntos de programas 
públicos já existentes, bem sucedidos e em execução 
pelo governo estadual. Hoje as agências multilaterais 
tendem a emprestar somente para projetos inéditos, o 
que acarreta inevitável pressão para desenvolver no-
vos programas que competirão por verbas de alguns já 
existentes. Portanto, o banco deixa de aprovar projetos 
individualmente e passa a financiar políticas públicas 

de forma abrangente, além de diminuir as missões 
de fiscalização, realizando, em períodos mais longos, 
avaliações de metas e resultados. Ademais, os valores 
recebidos podem ser incorporados ao caixa do Tesouro 
Estadual, já que o empréstimo tem como objetivo pro-
jetos já incluídos no orçamento, com receita prevista 
para cobertura de tais despesas. Bem negociados, a 
carência e o prazo longo para pagamento de tal em-
préstimo diminuirá o impacto dos vencimentos de curto 
prazo da dívida pública estadual, que está altamente 
concentrada até 2010, evitando o colapso das finanças 
estaduais com pagamentos de juros e amortizações, 
incompatíveis com seus níveis de receita (Jornal Valor 
Econômico dia 1-11-04, pág A2).

O Estado do Ceará teria de amortizar R$440 
milhões em 2005, R$463 milhões em 2006 e R$475 
milhões em 2007, permanecendo aproximadamente 
neste patamar até 2009. Com a operação sendo ne-
gociada com taxa de juros de 4% ao ano, carência de 
cinco anos e prazo para retorno de 17 anos, é fácil 
constatar que estes valores seriam reduzidos para 
R$306 milhões em 2005, para R$370 milhões em 
2006 e para R$360 milhões em 2007, mantendo-se 
esta redução até 2010.

Na Assembléia Legislativa, no momento da apro-
vação da operação, deparei-me com três perguntas bá-
sicas: a) Só o Governo Lúcio Alcântara será beneficiado 
com as liberações dos recursos do referido empréstimo? 
A resposta é um taxativo não. O cronograma de libera-
ções prevê US$57 milhões em 2004, US$49 milhões 
em 2005, US$43 milhões em 2006, US$36 milhões em 
2007, US$30 milhões 2008, US$26 milhões em 2009, 
portanto, o próximo Governador também contará com 
receitas deste empréstimo, lembrando que a liberação 
de 2004 poderá estar prejudicada se a assinatura do 
contrato demorar demasiadamente em 2005; b) Quan-
do o Governador eleito para governar de 2011 a 2014, 
prazo em que a carência já estará terminada, voltará a 
pagar amortizações nos patamares de hoje? Não, este 
é outro atrativo da operação. Em 2011, por exemplo, o 
Governo amortizará apenas R$337 milhões, bem abai-
xo dos R$475 milhões previstos para 2007, podendo 
usar os quase R$140 milhões para financiar novos 
investimentos; c) E o Banco Mundial emprestará tais 
recursos para o Estado do Ceará aplicar livremente? É 
claro que não existe instituição financeira nacional ou 
internacional que empreste quantia tão vultosa sem a 
especificação de uma matriz de resultados, esta opera-
ção estará condicionada ao cumprimento de metas de 
performance em seis setores Saúde, Educação, Água 
e Saneamento, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e 
Gestão do Setor Público. Sem esta especificação, nem 
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o Governo Federal daria o seu aval para que o Estado 
contratasse tal empréstimo.

Entre as metas podemos destacar na Saúde, a 
ampliação de cobertura do PSF – Programa Saúde 
da Família – para o percentual de 60% de cobertura 
da população cearense. Na Educação, uma das me-
tas será a de reduzir a população analfabeta com 15 
anos de idade ou mais em 400.000 pessoas por ano, 
Na área de Água e Saneamento, podemos destacar a 
ampliação da cobertura do abastecimento de água e 
de saneamento para os percentuais de 71% e 30,3%, 
respectivamente, da população cearense. Na área de 
Gestão Pública, vale ressaltar a relação divida/RCL, 
que não poderá ultrapassar o coeficiente de 1,5 dentre 
outras. Portanto, não existe o raciocínio inconseqüente 
de que o Governo Estadual estaria livre para aplicar os 
recursos no que bem lhe aprouvesse. Afinal de contas, 
o atual governo está profundamente comprometido 
com a inclusão social.

Devemos ressaltar, ainda, que as metas, na matriz 
de performance, se processam ano após ano, signifi-
cando que as parcelas de desembolso só serão libe-
radas se as metas do respectivo ano anterior forem 
alcançadas. Fica claro, portanto, que a nova operação 
SWAp Multi-setorial projetará o Ceará como um dos 
Estados mais sólidos no âmbito fiscal e eficiente na 
Gestão Pública.

Mesmo com todo esforço de ajuste fiscal descrito 
nesta exposição, algumas áreas tiveram atenção es-
pecial por parte do Governo Estadual. Convém desta-
car que o Artigo 212 da Constituição Federal prevê a 
aplicação de um mínimo de 25% da receita liquida de 
impostos no setor educacional, no entanto verificou-
se que foi aplicado em 2003 o percentual de 30,7%, o 
maior dos últimos anos. Apesar de ser objetivo de outra 
publicação nossa citar as conquistas sociais, devo men-
cionar, entretanto, que no ano passado a rede estadual 
passou a responder por 84% da matrícula de ensino 
médio no Estado, sendo necessária a contratação de 
novos professores além da ampliação do número de 
salas de aula. Também foi atendido um total de 445.438 
crianças, das quais 300.385 na pré-escola e 54.971 em 
classes de alfabetização. Essa constatação ascendente 
em torno de 27% na oferta, situou o Ceará no segun-
do lugar da classificação nacional de atendimento no 
referido segmento populacional (Balanço Econômico, 
pág 21). Para continuarmos o processo de redução do 
analfabetismo, nos associamos ao Programa Nacional 
“Brasil Alfabetizado”, Pretende-se alfabetizar aproxima-
damente 600 mil jovens e adultos com mais de 15 anos 
até 2006, sendo também transferidos R$8,7 milhões 
para vários municípios conveniados.

Na Saúde, o Estado do Ceará ampliou de 9,15% 
em 2002, para 10,24% em 2003, o percentual de gas-
to na área sobre a Receita resultante de impostos e 
transferências, atendendo ao que dispõe a Emenda 
Constitucional Federal nº 29 de 14-9-2000. Com esta 
ampliação no ano passado, foi possível reduzir a mo-
dalidade infantil de 25,2 por 1000 nascidos vivos para 
22,5(Balanço Econômico, pág 29). A mortalidade mater-
na também foi diminuída de 122 óbitos por 100.000 em 
2002, para 59 por 100.000 em 2003. Implementamos, 
ainda, o Projeto Dentista da Família em 10 municípios 
do Estado com Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH – mais baixo, Implantamos o Programa Saúde 
mais Perto de Você, dotando 23 Hospitais-Polo de 
condições financeiras e de Recursos Humanos para 
atendimento médico-hospitalar, evitando o desloca-
mento na busca de hospitais em Fortaleza, o balanço 
social 2003, recentemente publicado, indicará ao leitor 
e aos cearenses as conquistas alcançadas em todas 
as áreas de atuação do Governo Estadual.

Concluindo, é fácil deduzir que mesmo vivencian-
do um período de déficit orçamentário, as contas públi-
cas continuam caminhando para um processo de ajuste 
fiscal inquestionável e que, a médio e a longo prazo, a 
capacidade de investimento do Erário Estadual estará 
integralmente restabelecida. Este é o compromisso do 
qual o Governador Lúcio Alcântara jamais abrirá mão, 
tendo em vista que este é o caminho recomendado 
para um crescimento sustentável com distribuição de 
renda e inclusão social.

* Mauro Benevides Filho – PHD em Economia, 
Professor do CAEN/UFC, Deputado Estadual (PPS-CE) 
e Secretário da Administração do Governo Estadual.

Durante o discurso do Sr. Léo Alcântara, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Carlos Nader, antes de mais nada, desejo cumprimen-
tar o Governo do Estado do Ceará pela publicação do 
seu Balanço Social, conforme ressaltou, há poucos 
instantes, o ilustre Deputado Léo Alcântara, que, em 
seu discurso, mencionou essa iniciativa, que possibilita 
a todos os nossos coestaduanos conhecer a realidade 
prevalecente no Estado do Ceará.

A iniciativa do Governador Lúcio Alcântara é des-
sas que estão a merecer nosso aplauso entusiástico, 
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porque permite estreita aproximação entre o Governo 
e a sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, numa sé-
rie de reportagens publicadas esta semana, o jornal 
O Povo, de Fortaleza, divulga ampla matéria sobre o 
péssimo estado de conservação das rodovias federais 
que entrecortam o nosso território, numa avaliação que 
aponta para o fato de que apenas 2,2% dos trechos 
se acham em condições ideais de tráfego.

Foram percorridas, em toda a sua extensão, as 
BRs 116, 222 e 020, as 3 em precário estágio de ma-
nutenção, o que causa acidentes fatais e dificulta subs-
tancialmente o escoamento de nossa produção, devido 
à danificação dos caminhões que transitam naquela 
malha viária de responsabilidade da União.

Várias e seguidas vezes temos ocupado esta mes-
ma tribuna para clamar por providências dos setores 
governamentais competentes, notadamente o Ministério 
dos Transportes e o DNIT, mas nossos apelos esbar-
ram sempre na escassez de recursos orçamentários 
destinados ao reparo das aludidas estradas, cada dia 
mais sucateadas, sem que se lhes ofereçam condição 
de melhorar o quadro de depreciação em que se en-
contram há alguns anos.

Não se deve imputar responsabilidade apenas ao 
atual Governo, uma vez que os anteriores também se 
mostram insensíveis aos apelos que lhes foram diri-
gidos por nossos representantes no Congresso, além 
de entidades empresariais, que promoveram amplos 
debates sobre a magna questão.

No que concerne à BR-116, em duas ocasiões 
ocupei esta tribuna para encarecer a conclusão da 
duplicação do trecho Fortaleza-Itaitinga-Pacajus, de 
apenas 48 quilômetros, que seria o portão de entrada 
de nossa metrópole, qualificada como pólo turístico, 
com razoável afluência até de estrangeiros e dos que 
demandam, por via terrestre, à “loira desposada do 
sol”, especialmente nos períodos de férias – julho, ja-
neiro e fevereiro.

Já decorreu razoável lapso de tempo – 6 anos 
– sem que aquele pequeno trecho haja sido ultimado, o 
que mostra o nosso desprestígio perante o Poder Exe-
cutivo, que sempre alega falta de dotações específicas 
para atender a essa justíssima postulação.

Quando ainda exercia a Pasta dos Transportes, 
o nosso colega Deputado Anderson Adauto anunciou 
enfaticamente que liberaria o numerário necessário 
para a imediata conservação da BR-020, que S.Exa. 
visitou pessoalmente e cuja situação de descaso ali 
prevalecente, em detrimento de sua importância como 
ponto de interligação entre o nosso Estado e a Capital 
da República, pôde constatar.

Em que pese a boa vontade do então titular do 
Ministério, os reparos continuam a ser reclamados, 
conforme constatou agora a equipe de repórteres 
que demandou àquela rodovia, atestando a sua pés-
sima situação, com transtornos para os que desejam 
chegar ao Distrito Federal num trajeto que encurta a 
longa distância.

Na última reunião de nossa bancada, para acer-
tar as emendas ao Orçamento de 2005, entendemos 
indispensável somar expressiva quantia ao previsto na 
proposta enviada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, numa contribuição para que as aludidas obras 
pudessem ser seqüenciadas com mais celeridade no 
ano vindouro.

Ao focalizar essa temática uma vez mais, o que 
pretendo é sensibilizar o Ministério dos Transportes 
para o quadro caótico apresentado, com precisão, pelos 
profissionais da mídia que, criteriosamente, percorre-
ram todas as nossas estradas federais.

Não é mais possível que perdure esse estágio de 
semi-abandono, o que alcança a imagem do Governo 
e de todos nós que aqui representamos os interesses 
do povo cearense.

Tem razões de sobra o povo em clamar por me-
didas inadiáveis, que corrijam essa gritante distorção 
desfavorecedora dos nossos legítimos interesses.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, há apenas 40 anos Santa Catarina come-
çava a superar a constrangedora posição de Estado 
subdesenvolvido para ingressar no seleto grupo dos 
Estados brasileiros industrializados. E o fez não por 
descobertas miraculosas nem por privilégios oficiais. A 
passagem de Santa Catarina de um plano para outro 
aconteceu porque foi somente a partir de 1964 que o 
Estado passou a contar com um sistema gerador de 
energia elétrica confiável e de razoável qualidade. 

Desde o início do século passado, o carvão ca-
tarinense era importante fonte de energia para o País, 
seja para a movimentação de navios e de trens, seja 
para a produção do aço. Mas durante 60 anos o Go-
verno Federal negou ao catarinense o direito de su-
prir-se da energia elétrica gerada a partir do seu car-
vão mineral.

Essa discriminação da União atrasou, em pelo 
menos 10 anos, o processo de industrialização de San-
ta Catarina. Enquanto nos demais Estados da Região 
Sul do Brasil iniciava-se a implantação dos grandes 
complexos industriais ainda nos anos 50, em Santa 
Catarina, pela falta da energia elétrica, essa nova re-
alidade somente começou a tomar forma a partir da 
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inauguração do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, 
de Capivari de Baixo, em 1964. 

No transcurso este ano dos 40 anos daquela 
conquista histórica, desejo, em primeiro lugar, con-
gratular-me com os atuais gestores do Complexo pela 
passagem de data tão significativa para todos os ca-
tarinenses. 

Quero lembrar que, por outros longos 30 anos, o 
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda continuou sendo 
a única fonte geradora de energia do Estado, excetu-
adas as pequenas hidrelétricas que, no seu conjunto, 
geravam menos de 1% do consumo do Estado.

Até a desregulamentação do setor elétrico ocor-
rida no Governo passado, Santa Catarina continuou 
vulnerável no que se refere ao suprimento de energia 
elétrica. Pelo fato de o Complexo Jorge Lacerda gerar 
apenas 35% do consumo estadual, o Estado conti-
nuou na dependência de suprimentos de outros Esta-
dos, numa situação que, se não comprometeu o seu 
dinamismo econômico, algumas vezes, inibiu novos 
investimentos. 

Com a desregulamentação do setor elétrico, a 
situação se inverteu. O ingresso da Tractebel Energia 
no mercado gerador de energia elétrica em Santa Ca-
tarina representou nova fase em termos de dinamismo 
do setor e de busca de resultados.

Hoje, o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, 
administrado pela Tractebel Energia se constitui no 
maior parque gerador de energia elétrica da América 
Latina, a partir de carvão mineral. Suas 7 unidades ge-
radoras produzem 857 megawatts, o que representa 
35% do consumo do Estado. O Complexo responde 
ainda por 5 mil empregos diretos, se considerarmos 
toda a cadeia produtiva do carvão, desde a mineração, 
passando pelo beneficiamento, pelo transporte até o 
seu consumo final nas usinas. Além da energia elétrica 
o Complexo gera ainda 110 milhões de reais por ano 
em tributos e movimenta a indústria cimenteira com o 
aproveitamento das cinzas do carvão na produção do 
cimento pozolâmico. 

Com o ingresso da Tractebel no Complexo Jorge 
Lacerda foram investidos mais de 25 milhões de re-
ais na recuperação do passivo ambiental gerado pela 
usina ao longo dos últimos 40 anos.

Afora a termoeletricidade gerada no Município de 
Capivari de Baixo, a Tractebel administra outros comple-
xos de geração de energia elétrica em Santa Catarina. 
Ela está presente na Usina Hidrelétrica Itá, gerando 
1.450 megawatts, o que representa 58% do consumo 
do Estado. Essa foi a primeira grande usina hidrelétrica 
implantada com capitais privados, num investimento da 
ordem de 1,1 bilhão de dólares, e é referência nacional 
em tecnologia e gestão socioambiental.

Adicionalmente à Itá, a Tractebel administra tam-
bém a Usina de Machadinho, com capacidade instala-
da de 1.140 megawatts e investimentos da ordem de 
1,4 bilhão de dólares. 

Afora esses megacomplexos que hoje asseguram 
ao Estado muito mais do que a sua auto-suficiência em 
energia elétrica, a Tractebel inovou em Santa Catarina, 
construindo a primeira grande usina de co-geração de 
energia no Município de Lages. Trata-se de empreendi-
mento ecologicamente correto, implantado de acordo 
com o que preceitua o Protocolo de Kyoto. 

Tendo como combustível os resíduos da indús-
tria madeireira local, como cavaco, serragem, casca 
e cepilho, a usina gera 28 megawatts de energia elé-
trica, que é adicionada às linhas da CELESC, e gera 
também 30 toneladas de vapor para a indústria ma-
deireira localizada no entorno da usina. A implanta-
ção dessa usina exigiu investimentos da ordem de 75 
milhões de reais.

Em Santa Catarina, a Tractebel tem uma capaci-
dade instalada para gerar 3.475 megawatts de ener-
gia, o que representa mais de 150% do consumo do 
Estado e 9% do consumo nacional. Esses índices de 
produção a destacam como a maior geradora privada 
de energia elétrica no Brasil. 

É com enorme satisfação que faço esses regis-
tros porque Santa Catarina, em menos de 10 anos, 
passou de uma posição de deficitária para exportadora 
de energia elétrica. Do ponto de vista prático isso tem 
pouco significado num mercado totalmente interligado 
como é o da energia elétrica no Brasil. Mas do ponto 
de vista do orgulho catarinense essa conquista é por 
demais significativa. Por intermédio dela, o catarinen-
se demonstrou que, com a parceria de empresários 
determinados e inovadores, é possível alcançar novos 
patamares também em segmentos econômicos antes 
desprezados.

A parceria Santa Catarina e Tractebel revelou-se 
uma das mais promissoras da sua história. Todos os 
catarinenses torcem para que ela seja permanente e 
cada vez mais vitoriosa.

Muito obrigado.
 O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, estamos às vésperas da assunção pelos Governos 
Municipais do mandato de 4 anos que lhes foi conferido 
pela população em todo o País.

Nesse período entre a eleição e a posse dos 
Prefeitos, temos vivenciado – e aí não se trata ape-
nas de Fortaleza, mas também de todo o País – as 
dificuldades do chamado processo de transição polí-
tico-administrativa.
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Especificamente, no caso de Fortaleza, houve 
– vamos dizer assim – um alento, pois o Prefeito Juraci 
Magalhães instituiu por meio de decreto uma equipe 
de transição para facilitar o acesso da nova Prefeita 
eleita, a companheira Luizianne Lins, aos dados e 
contratos da Prefeitura. 

No entanto, apesar da determinação, só tivemos 
acesso a cerca de 30% das informações necessárias 
para organizar minimamente a nova administração. 
Mais ainda, temos visto, nos últimos tempos, tentativas 
de reestruturação de órgãos, de votação de matérias 
importantes que dizem respeito à cidade, como o novo 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de redução 
de impostos pela Prefeitura, cujas alíquotas só aumen-
taram no período de 8 anos. Tudo isso – quem sabe? 
– para tentar inviabilizar a nova administração. 

Nesse sentido, apresentei, com apoio de vários 
companheiras e companheiros Parlamentares, o Projeto 
de Lei nº 4.596/04, que dispõe sobre a responsabilidade 
na transição administrativa, após a proclamação dos 
resultados eleitorais, e dá outras providências. 

Trata-se de projeto simples que primeiramente es-
tabelece um período de transição entre a proclamação 
dos resultados e a posse dos novos administradores 
nas 3 esferas da nossa Federação.

Em seu art. 2º, propõe que o titular do cargo as-
sim como o futuro ocupante deverão designar equipe 
de transição paritária no prazo de 72 horas; equipe 
essa que deverá ser acompanhada pelo Ministério 
Público Estadual e Federal, e pela Advocacia Pública 
da União.

Em seu art. 3º, estabelece como dever da ad-
ministração que finda o mandato facilitar a transição 
administrativa para o novo governante, sob pena de 
responsabilidade. 

A esse dever pertence a obrigação dos adminis-
tradores de propiciar e facilitar o acesso dos adminis-
tradores eleitos ou de seus representantes às instala-
ções materiais e a todas as informações administrati-
vas pertinentes à gestão. 

Garante também o projeto que o gabinete do 
Chefe do Poder Executivo disponibilizará local e infra-
estrutura para tanto e que essas obrigações se esten-
dam a todos os graus hierárquicos da administração 
cuja gestão se encerra.

No art. 4º, estabelece a pena de 3 meses a 1 
ano de detenção para o descumprimento dessas obri-
gações, determinando as seguintes circunstâncias 
agravantes: sonegação deliberada de informações; 
inutilização de bancos de dados ou equipamentos de 
informática; danificação de patrimônio público material 
ou imaterial, com o intuito de dificultar a transição; inti-
midação do servidor ou agente público para que des-

cumpra o preceituado nesta lei; e o fato de que esse 
dano possa vir a ser irreparável ou irrecuperável. 

Finalmente, estabelecemos que os membros de 
transição não perceberão remuneração. No entanto, 
no caso de servidor público, ficará preservada a sua 
remuneração e todas as suas vantagens.

Sr. Presidente, esse é o projeto que apresenta-
mos. Evidentemente que não entraria em validade para 
essa transição, mas tornaria permanente uma prática 
adotada há 2 anos entre o Governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, que deixava o Poder, e o Governo Lula. 
Espero que se estabeleça não apenas uma regra de 
boa convivência, o que já seria bom, mas uma deter-
minação de ordem legal, Deputado João Fontes.

Eu mesmo, à época Deputado Estadual, já havia 
participado de uma CPI do Desmonte, onde pudemos 
verificar que em algumas cidades até os aparelhos de 
ar-condicionado, as cadeiras da Prefeitura e os equi-
pamentos de informática eram retirados nesse perío-
do, muitas vezes porque o Prefeito que terminava sua 
gestão não se reelegia ou não elegia um sucessor 
ligado a ele politicamente.

Portanto, é preciso moralizar essa situação, ou 
seja, fazer com que a transição seja feita de forma 
transparente e aberta, e que a nova administração, 
ao assumir e à mercê do apoio popular, possa efetiva-
mente se preparar para atender àquilo que prometeu 
durante a campanha.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado
O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na segunda-feira e na terça-feira passadas estivemos 
no Rio de Janeiro acompanhando a Conferência Re-
gional do Estatuto do Desporto do Estado do Rio de 
Janeiro, coordenada pelo Presidente da Comissão 
Especial, Deputado Deley. Compareceram diversas 
autoridades do mundo do esporte, atletas e ex-atletas, 
bem como pessoas preocupadas com a elaboração 
de um projeto que dê ao País o seu primeiro sistema 
nacional de esporte.

Sou o Relator dessa matéria. Devo esclarecer ao 
nobres pares que concluímos essa etapa, depois de 
viajar pelo País durante 40 dias, realizando conferências 
regionais, quando preparamos nosso relatório final. Ele 
será submetido à discussão e votação na Comissão e, 
posteriormente, virá a plenário para votação final. 

Hoje temos um Sistema Único de Saúde, um sis-
tema para a área da educação, coordenado pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, outro para a assistên-
cia social, mas lamentavelmente não temos ainda um 
sistema nacional de esporte, mesmo sabendo que o 
nosso País tem potencial enorme para crescer. 
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O futebol é uma das maiores modalidades es-
portivas do Brasil. Nosso País é um dos maiores ex-
portadores de jogadores de futebol. No entanto, não 
consegue garantir aos clubes sustentação. Também 
não define claramente o papel dos Municípios, dos 
Estados e da União no esporte. 

Elaboramos esse sistema por entender que o 
esporte é fundamental à cadeia econômica. Apenas 
agora o Brasil começa a discutir e a verificar a impor-
tância econômica do esporte. 

Sr. Presidente, só o futebol, nas suas Séries A, 
B e C e nos campeonatos amadores, movimenta mais 
de 20 milhões de pessoas em um final de semana. A 
final do campeonato amador da cidade de Uberlândia, 
ocorrida nesse final de semana, por exemplo, foi assis-
tida por mais de 5 mil torcedores. Imaginem o quanto 
esses campeonatos movimentam em cada final de 
semana. Por exemplo, o que as Séries A, B, C movi-
mentam em termos de hotelaria, passagens aéreas, 
arbitragens, mídias – televisão, rádio e jornais -, consu-
mo de cachorros-quentes, laranjinhas e refrigerantes. 
Não nos podemos esquecer das Superligas Masculina 
e Feminina de Vôlei que estão apenas iniciando seus 
campeonatos. Os estádios estão lotados. Em média, 
são mais de 2.500 torcedores por jogo. É o potencial 
do nosso esporte. Precisamos, sim, organizá-lo. 

O Brasil vai receber, em 2007, na cidade do Rio 
de Janeiro, o Pan-Americano, e estamos nos prepa-
rando, também, para sediar uma Olimpíada. 

Quero cumprimentar o Deputado Deley pela or-
ganização e dizer que esta Casa precisa ter uma visão 
maior da importância do esporte. O jovem que pratica 
esporte sai do mundo das drogas. Estamos, também, 
fazendo um importante trabalho para diminuir o pro-
blema do doping no esporte.

Ontem à noite, participei, no Teatro Municipal do 
Rio, da entrega do Prêmio Brasil Olímpico. Nas catego-
rias feminino e masculino, Diane dos Santos e Vanderlei 
Cordeiro de Lima receberam o prêmio de Melhor Atleta 
do Ano. Adria Santos e Clodoaldo Silva foram escolhi-
dos como os melhores atletas paraolímpicos. 

O Brasil começa a valorizar os seus atletas. Isso 
é muito importante.

Sr. Presidente, esta Casa precisa dar mais aten-
ção para esse importante instrumento de geração de 
emprego e renda e, acima de tudo, precisa cumprir o 
art. 217 da Constituição, que assegura o direito à prá-
tica esportiva a todo cidadão. 

O Presidente Lula e o Ministro Agnelo Queiroz 
têm sido grandes parceiros, dando ao esporte uma 
visão de Estado. É nessa visão que estamos traba-
lhando. Esta Casa, também, tem que se pautar e colo-
car o esporte não só como algo menor, só de final de 

semana, mas também entendê-lo como uma cadeia 
econômica fundamental. 

O SR. ALEX CANZIANI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
registrados os nossos cumprimentos ao Sr. Rogério 
Bacelar, eleito Presidente da Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil -ANOREG.

Desejo ao Sr. Rogério Bacelar sucesso. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – V.Exa. será 

atendido, nobre Deputado Alex Canziani. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Dando 

continuidade às Breves Comunicações, concedo a 
palavra ao Deputado João Fontes.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido – SE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, povo brasileiro, é com muito orgulho 
que venho a esta tribuna anunciar um fato de extrema 
importância para nosso Estado e para o País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sergipe 
acompanhou, na quinta-feira, dia 2 de dezembro, a 
inauguração da nova sede do jornal CINFORM, con-
siderada como uma das mais modernas do Nordeste. 
É um orgulho para todos os sergipanos, pois se trata 
de investimento exclusivamente privado voltado para a 
difusão da comunicação no Estado. Ao mesmo tempo, 
o jornal semanário comemorou 22 anos de atuação, 
mesclando com o bom jornalismo que possui, um forte 
classificado, alavancando altos investimentos do setor 
publicitário em Sergipe.

Mas muito antes de se tornar o jornal com maior 
circulação no Estado e um dos mais modernos do Nor-
deste, o CINFORM foi concebido em 1982 como uma 
espécie de balcão de negócios. As pessoas ligavam 
para a empresa, informavam o que tinham para vender, 
o objeto ficava cadastrado e aguardando quem ligasse 
precisando de algo parecido. A empresa, então, fazia a 
intermediação da venda e ficava com um percentual, 
caso o negócio fosse fechado.

Em setembro de 1983, depois de trocar de só-
cios algumas vezes, assume a pequena empresa o 
então publicitário José Antônio Moura Bonfim, atual 
dono do jornal. 

Na época, tinha como sócio Romualdo Souza, 
o contador da sua empresa de publicidade. Naquele 
momento, o CINFORM ainda era somente de classifica-
dos. Com cerca de 2 meses de funcionamento, Bonfim 
sugere mudança que seria decisiva para o futuro do 
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jornal: a introdução do jornalismo em suas páginas. A 
estratégia surtiu enorme sucesso. 

Nesses 20 anos, o CINFORM tem adotado a pos-
tura de um jornal independente e praticante de um jor-
nalismo combativo, investigativo e denunciativo, o que 
lhe valeu muitos prêmios na área da mídia impressa. 
Mas também muitas ameaças, perseguição de órgãos 
do Governo e até 2 atentados a membros da Família 
Bonfim, proprietária do jornal.

Com um jornalismo atuante e um classificado for-
te, os anunciantes passaram a comprar mais espaços 
e o jornal crescia a cada edição. A empresa deu um 
salto e, em 1985, mudava-se para um galpão alugado, 
na rua Laranjeiras, onde montou sua sede e ali ficou 
por 18 anos, só saindo em fevereiro de 2002. Em 1990, 
o jornal já gozava de enorme prestígio no mercado e 
dera um grande salto quantitativo. 

Precisava crescer. Em outubro de 1999, o CIN-
FORM deu um passo decisivo em direção ao futuro, 
o que se consolidou na última quinta-feira. Adquiriu 
uma rotativa de tecnologia alemã e fabricação india-
na, a Manugraph News Line 20, com capacidade para 
imprimir 20 mil jornais por hora, em caderno de até 16 
páginas. Atualmente, conta com cadernos e mais de 
120 páginas por edição. 

Há 6 anos, o Superintendente Antônio Bonfim 
iniciou o projeto do novo prédio. A concretização desse 
empreendimento veio numa sede com 2.225m² de área 
construída, em 2.520 metros quadrados de terreno, 
dividida em 3 pavimentos e com espaços reservados 
para setores essenciais como redação, CPD, distri-
buição, gráfica, carga e descarga, marketing, vendas, 
Instituto de Pesquisa Dataform, almoxarifado, arqui-
vo, secretaria, dentre outros. Tudo estrategicamente 
desenhado, desde o posicionamento da guarita e da 
disposição do sistema de segurança até a localização 
do gabinete da superintendência. Somente salas são 
24, distribuídas em um layout desenhado para facilitar 
as relações cada vez menos burocráticas entre os di-
versos setores. Mas as inovações não param por aí. O 
edifício do CINFORM também é constituído de setores 
como auditório, biblioteca, salas de videoconferência 
e de reuniões. 

Na condição de Deputado Federal, quero dar aqui 
o meu testemunho da importância do CINFORM à ga-
rantia da liberdade de expressão de todos os setores 
de Sergipe, principalmente das classes menos favore-
cidas, que sempre tiveram no jornal o amplificador de 
suas vozes, de suas reivindicações. É um jornal que 
sempre esteve aberto às milhares de lutas travadas 
pelos movimentos sociais, sindicatos, igrejas, associa-
ções, enfim, a quem buscasse justiça e denunciasse 
qualquer tipo de perseguição. 

Graças ao CINFORM, os sergipanos alcançaram 
importantes conquistas. Recentemente, por meio de 
suas matérias, o jornal foi um dos responsáveis pela 
anulação de um concurso realizado pelo Tribunal de 
Justiça de Sergipe, cheio de vícios e irregularidades. 

Quero daqui parabenizar todos os que fazem 
esse importante semanário, desde a Família Bonfim, 
passando pelos seus jornalistas até o mais simples fun-
cionário. Afinal, todos têm sua parcela de contribuição 
e importância para o funcionamento do jornal. 

Os sergipanos agradecem por tamanha ousadia e, 
com certeza, aguardam mais novidades e investimentos 
em área tão essencial à democracia do País. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil 
e nos órgãos de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Nobre 

Deputado João Fontes, V.Exa. será atendido nos ter-
mos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a im-
prensa publicou o resultado da pesquisa IBOPE/CNI, 
mostrando que o Governo Lula foi avaliado com índi-
ces muito positivos. Chamo atenção não apenas para 
a avaliação positiva do Governo, como também para 
a própria avaliação do Presidente Lula. Além disso, a 
pesquisa avaliou um aspecto que a Oposição sempre 
critica, os programas sociais, e mostrou que a ação 
nessa área é a que mais se evidencia. 

As pessoas que recebem os benefícios dos pro-
gramas sociais estão vendo o que o Governo está fa-
zendo. Problemas há, mas a população está atenta, 
e nosso Governo está no caminho certo. Não sei que 
discurso a Oposição vai adotar agora. Ela sempre 
fazia críticas ferozes aos programas sociais. Ora, na 
avaliação da população, esses são os programas que 
expressam o compromisso maior do Governo de fazer 
com que o Brasil se torne um país decente, em que o 
povo viva com dignidade.

Além do crescimento do número de empregos 
e do nosso PIB, além dos resultados significativos da 
política econômica, a política exterior também mostra 
que o nosso Governo está caminhando com passos 
firmes, fazendo aquilo que é necessário, o que muitos 
teimavam não reconhecer. 

A população brasileira avalia que nossas políticas 
são firmes e consistentes. Não foram feitas para render 
proveitos políticos, como insinuavam alguns. Resta a 
esta Casa, Sr. Presidente, aprovar as mudanças de 
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que este País necessita, a exemplo da PEC Paralela 
da Previdência, da reforma tributária, da Lei de Falên-
cias, das parcerias público-privadas. 

O Governo tem dado passos na direção certa, 
mas ainda há necessidade de criarmos mecanismos 
para promover investimentos em infra-estrutura, saú-
de, educação, habitação popular e combate à corrup-
ção. Ontem mesmo a Polícia Federal desbaratou outra 
gangue que agia contra os interesses da Nação, e já 
havia antes desvendado mais uma fraude no INSS. 
Pessoas estavam tomando o dinheiro de aposentados 
em benefício próprio. 

Essa luta vai continuar. O compromisso do Go-
verno Lula está sendo mantido. Está aí o resultado de 
um trabalho correto e consistente. 

Vamos ver o que dirá a Oposição sobre essa úl-
tima pesquisa, que revela que a população brasileira 
é favorável ao nosso Governo, principalmente no que 
diz respeito às ações sociais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Couto, o 
Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jair Bolsonaro, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jair Bolsonaro) – Tem a 
palavra o Deputado Tarcisio Zimmermann.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na noite de ontem tive a oportunidade de par-
ticipar da solenidade comemorativa dos 11 anos da 
Lei Orgânica da Assistência Social e do lançamento 
do Sistema Único da Assistência Social, patrocinado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome.

Registro, em primeiro lugar, a importância, pelo 
caráter civilizador – enfatizado pelo Ministro Patrus 
Ananias -, da Lei Orgânica da Assistência Social, que 
deu novo sentido às políticas públicas deste País, até 
então marcadas pelo clientelismo, pelo assistencialis-
mo, pela subordinação da população atendida. A LOAS 
imprimiu na política pública brasileira de assistência 
social o caráter de direito da população, de responsa-
bilidade do Estado, e não mais de caridade prestada 
aos necessitados.

O Sistema Único de Assistência Social foi cons-
truído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, que tem em seus quadros pessoal 
rigorosamente identificado com a trajetória de constru-
ção da Lei Orgânica da Assistência Social, uma equipe 
absolutamente comprometida com a função emancipa-
dora da política pública de assistência social, a come-

çar pelo nosso companheiro Ministro Patrus Ananias, 
homem brilhante, sábio, de grande integridade moral, 
política e ética, diretamente apoiado pela socióloga e 
assistente social Marcia Lopes, Secretária Executiva 
do Ministério.

Os 11 anos da Lei Orgânica da Assistência Social 
e o lançamento do Sistema Único da Assistência So-
cial consolidam a natureza emancipatória das políticas 
de assistência social neste País, um compromisso que 
não é do Governo, e sim do Estado brasileiro, com a 
construção de políticas tanto de caráter emergencial 
quanto de caráter sistêmico, de rede, políticas públicas 
constitutivas, participativas, integradoras. 

Mas quero ressaltar uma outra face do Siste-
ma Único da Assistência Social: deixa-se de atender 
situações tópicas e passa-se a incorporar no centro 
das atenções da assistência social a promoção da 
segurança da família. Exemplo disso são as ações 
preconizadas pelo Programa Bolsa Família, que vão 
muito além da ajuda emergencial, porque pretendem 
resgatar para a família sua função de construtora da 
identidade e da segurança dos cidadãos, de guardiã de 
crianças e adolescentes. Muitas das nossas crianças 
e adolescentes estão hoje em situação de rua porque 
são membros de famílias que, infelizmente, perderam 
a identidade, deixaram de cuidar da segurança dos 
seus – um cuidado que é fundamental para o desen-
volvimento dos indivíduos. 

Sr. Presidente, fique este registro da comemora-
ção dos 11 anos da Lei Orgânica da Assistência Social 
e minha saudação ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome pela iniciativa de criar, com 
a participação de inúmeros militantes na área de as-
sistência social, o Sistema Único da Assistência So-
cial, fundado no princípio da emancipação, para dar 
ao nosso povo a oportunidade de uma vida digna e 
com felicidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – SE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, abre-se no Planalto um sorriso novo. Depois 
de alguns meses de sisudez provocada pela queda nos 
índices de aprovação do Governo e, em conseqüência, 
pela redução da popularidade do nosso Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o Planalto volta a sorrir com 
os recentes números da pesquisa da CNI divulgados 
pelo IBOPE. Essa pesquisa aponta significativa me-
lhora na performance do Governo, demonstrando que 
seu índice de aprovação subiu para 41%, o que coloca 
o Presidente Lula numa posição imbatível na disputa 
com adversários de diferentes matizes. 

A confiança que a população tem no Governo do 
Presidente Lula atinge a marca dos 63%, zerando to-
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das as perdas acumuladas durante o ano. Não haveria 
melhor presente de Natal para o Governo!

Entretanto, se por um lado os números revelam 
os efeitos da política econômica, com mais eloqüência 
demonstram a extraordinária generosidade do povo 
brasileiro. Embora ainda não tenha sido atingido po-
sitiva e eficazmente pelos espetaculares números da 
economia, nosso povo, honrando a tradição de fé com 
a qual constrói sua identidade, renova sua esperança e 
continua acreditando no projeto que abraçou há quase 
2 anos e pelo qual historicamente sempre lutou. A es-
perança continua mantendo acesa sua velinha.

Os números da pesquisa do IBOPE, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, são um recado que 
o nosso povo envia ao Presidente e à sua equipe de 
Governo: não se esqueçam de quem os elegeu! E não 
se esquecer de quem os elegeu, sobretudo neste final 
do segundo ano de Governo, significa, por exemplo, 
direcionar as discussões do salário mínimo para um 
valor que corrija as perdas acumuladas e valorize o 
salário do trabalhador como mecanismo de correção 
de desigualdades e de melhor distribuição de renda. 
Tem sido assim em países que decidiram empreender 
o crescimento e aquecer a economia aumentando o 
consumo interno, a produção e o emprego. 

Não dá para imaginar uma política de correção 
de desigualdade de renda sem utilizar o salário míni-
mo como um dos seus principais instrumentos, como 
também não dá para pensar num reajuste do salário 
mínimo abaixo do patamar de R$300,00. Esse é o 
mínimo que a classe trabalhadora pode esperar do 
Governo Lula. É isso que precisa ser compreendido 
pelos “cardeais” da equipe econômica do Governo, e 
de forma clara, sem buscar subterfúgios para evitar o 
enfrentamento dessa questão. 

Por isso, meus companheiros, não podemos acei-
tar que a discussão do reajuste do salário mínimo se 
dê cingida pelo falso dilema de que, a pretexto de 
uma positiva antecipação desse reajuste para o mês 
de janeiro, a estimativa seja de apenas R$290,00, ou 
seja projetada para R$300,00, mas só em maio. Isso é 
inadmissível! As perdas dos trabalhadores, o arrocho 
histórico de que vêm sendo vítimas e o compromisso 
proclamado do Governo Lula com esse segmento não 
comportam dilema dessa ordem. Exigimos os R$300,00 
já! Este é o clamor dos corações dos brasileiros. Está 
na hora, e o Governo Lula deve isso aos trabalhado-
res brasileiros.

Colegas Parlamentares, a discussão do reajuste 
do salário mínimo, para que chegue a um índice aceitá-
vel para a Nação, também não pode estar condicionada 
a uma tese excludente, que coloca na balança de um 
lado a proposta de correção da tabela do Imposto de 

Renda e de outro o reajuste do mínimo. Não! A classe 
média e os trabalhadores não podem ser considerados 
segmentos antagônicos para as decisões governamen-
tais. Têm de ser vistos como legítimos integrantes de 
uma mesma Nação, num mesmo espaço social, político 
e econômico. Portanto, o reajuste do salário mínimo 
não pode estar condicionado à correção ou não da 
tabela do Imposto de Renda, e vice-versa.

Além disso, é preciso avançar na criação de um 
mecanismo que possibilite o reajuste permanente do 
salário mínimo, orientado por uma política de valori-
zação do salário como instrumento de crescimento 
do País e de redução de desigualdades. Não é mais 
possível que a cada ano o País sofra com um longo e 
penoso processo de discussão em que tal reajuste se 
reduza a uma disputa por percentuais, muitas vezes 
alheia aos princípios e paradigmas que enfeixam o 
sentido e significado dessa remuneração. 

O Governo, que agora abre um largo sorriso em 
reflexo aos números de sua aprovação e ao aumento 
da popularidade do Governo Lula, precisa ver esse sor-
riso também no rosto do País, em reflexo a um salário 
mínimo que comece a resgatar a dignidade e o respeito 
que os trabalhadores deste País merecem. 

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, com a chegada das comemorações 
natalinas, os furtos e roubos tendem a crescer verti-
ginosamente. Pensando nisso, as Polícias Civil e Mili-
tar de Minas Gerais iniciaram em todo o Estado uma 
operação de reforço na segurança pública durante 
esse período.

Cerca de 2.552 aspirantes a policiais, em fase fi-
nal dos cursos, foram destacados para esse trabalho, 
que certamente levará mais segurança a todos.

As operações serão realizadas nos chamados 
corredores de segurança – vias de acesso aos shop-
pings, estabelecimentos bancários, centros comerciais, 
rodoviárias e entradas da cidade. 

Até o final das festividades, será desenvolvido 
policiamento preventivo, velado e ostensivo de trânsito. 
O efetivo contará também com o policiamento montado 
e de cães, por intermédio do Regimento de Cavalaria 
Alferes Tiradentes.

Serão distribuídos panfletos com dicas de se-
gurança orientando a população sobre os cuidados 
que devem ter. Também estará disponível o Disque-
Denúncia 0800-300190 e o 190, que estão sendo am-
plamente divulgados.

Certamente essa é mais uma iniciativa pioneira 
no Estado. Pela primeira vez, a Polícia Militar convo-
ca formandos dos Cursos de Formação de Oficiais 
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e Técnico em Segurança Publica para policiamento 
nas ruas. No total, serão 891 aspirantes atuando na 
grande Belo Horizonte e 1.361 formandos no interior 
do Estado.

A Polícia Civil mobilizou 300 aspirantes do Cur-
so de Formação Policial da Academia de Policia Civil 
para reforçar os trabalhos nas delegacias e garantir o 
atendimento às comunidades.

Parabéns ao Governo, às Polícias Civil e Militar 
pela desbravada e corajosa atitude. Que tudo trans-
corra num clima de paz e sucesso, esses são os meus 
votos.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a pesquisa CNI/
IBOPE, divulgada amplamente pelos meios de comu-
nicação, aponta que os índices de popularidade do 
Governo Lula atingiram 61%. Isso denota o acerto da 
política do Governo dos trabalhadores, que enfrentou 
o desafio de administrar um país tão complexo como o 
Brasil, com graves contradições, vindo de uma reces-
são e herdando um modelo econômico falido.

Sem demagogia, sem populismo, vício de que 
tanto a Direita como a Esquerda se utilizaram no pas-
sado como arma de governo, o Presidente Lula en-
frentou essa dificuldade e foi firme na condução da 
política econômica. Poderia ter-se utilizado desse po-
pulismo durante a campanha eleitoral, concedendo 
um aumento maior ao salário mínimo para ganhar as 
eleições, mas não o fez porque estava comprometido 
com a estabilidade econômica, com o crescimento da 
economia em bases sustentáveis.

Sabemos que o desafio de qualquer Governo é 
fazer com que a economia cresça, dando condições à 
classe trabalhadora de projetar seu futuro. Esse cresci-
mento tem de ser construído em bases diferenciadas, 
ao contrário do que ocorreu na década de 70, quando 
foi concentrador, e nas décadas de 80 e 90, quando o 
baixo dinamismo aprofundou a concentração de renda. 
No Século XXI, o Governo e sua base aliada têm como 
meta o crescimento e a distribuição da renda.

As diversas medidas adotadas – a mais recente 
foi o marco regulatório para o programa do biodiesel 
– vão permitir que a agricultura familiar e a produção 
agrícola da Amazônia, que pode ser feita sem destruir 
o meio ambiente, sejam estimuladas como alternativa 
de emprego e renda para a população mais pobre do 
Brasil. Um excelente programa de produção de olea-
ginosas em diversas partes do Brasil será implantado, 
respeitando a vocação, a cultura e o bioma de cada 
região.

A região amazônica, que tem o desafio de pre-
servar seu meio ambiente e sua floresta, oferece uma 

alternativa muito importante, porque diversas espécies 
de oleaginosas nativas dessa área são excelentes pro-
dutoras de biodiesel. Isso permitirá que o seringueiro, a 
população ribeirinha e a população indígena trabalhem 
melhor na floresta, ou seja, tirem dela essa riqueza 
para ser transformada em vários produtos, dentre eles 
o biodiesel, que vai movimentar motores, gerar ener-
gia elétrica, alimentar a bomba que vai puxar a água 
do igarapé e irrigar a plantação, e também vai gerar 
um subproduto, uma massa protéica para alimentar 
os pequenos animais e o gado, além de gerar parafi-
na para fabricar produtos de elevado valor agregado, 
como óleos, produtos de beleza, cosméticos. 

Enfim, é enorme o potencial desse inteligente pro-
grama do Governo Lula, que visa aproveitar a agricultura 
familiar para produzir riqueza e principalmente permitir 
a fixação da família no campo. São iniciativas tomadas 
pelo Governo dos trabalhadores, que vem enfrentando 
o discurso da Oposição de maneira muito firme.

Fazer proselitismo neste momento é muito fácil. 
Já governar e resolver os graves problemas acumula-
dos durante décadas, causados por uma elite que não 
soube administrar o País, ou, se soube, administrou 
para poucos, é um desafio que vem sendo encarado.

Registro também, Sr. Presidente, o programa para 
a integração física latino-americana. Nós, da Amazô-
nia, temos uma grande necessidade de fazer parce-
rias com nossos irmãos bolivianos, venezuelanos e 
colombianos. Hoje ou amanhã, vários Presidentes de 
países da América do Sul estarão no Peru para assi-
nar diversos tratados e contratos visando à integração 
física do continente, principalmente via construção de 
estradas e pontes, para permitir a livre circulação de 
pessoas e mercadorias.

É alvissareiro esse compromisso do Governo 
Lula de permitir a integração latino-americana, princi-
palmente a saída para o Pacífico. Temos um imenso 
potencial produtivo na região amazônica, e precisamos 
escoar nossos produtos tanto para o Atlântico, via Rio 
Amazonas, quanto para o Pacífico, pelas duas pontes 
construídas no Acre, que permitem a integração com 
Bolívia e Peru e foram pagas com recursos do BNDES. 
Por elas poderemos escoar principalmente os recur-
sos florestais que serão gerados com a produção do 
biodiesel, com a cultura sustentável, com a agricultura 
familiar, o que permitirá que o nível de renda da popu-
lação da região melhore e o Brasil cresça.

O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nova fuga em massa de presos foi registrada 
na madrugada da última terça-feira, 7 de novembro, 
na precária cadeia pública de Coronel Fabriciano, no 
Vale do Aço, Minas Gerais.
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A cadeia, também conhecida como “Sucursal do 
Inferno”, está localizada em pleno centro da cidade e 
tem capacidade para 40 detentos, mas ultimamente 
abrigava cerca de 130. Esta semana, 33 acusados de 
tráfico, assaltos e homicídios conseguiram escapar, 
causando novamente um clima de insegurança para 
toda a população da região.

A notícia nem chegou às páginas da imprensa 
nacional, embora tenha recebido o merecido destaque 
nos jornais, rádios e televisões que cobrem o dia-a-dia 
local, e revela o descaso com que a situação prisional 
tradicionalmente é tratada no País.

Muitas vezes, segurança pública é confundida 
com os interesses particulares dos governantes: o Pre-
feito não gosta do Deputado; o Deputado não apóia o 
Governador; o Governador não é do mesmo partido do 
Ministro. As responsabilidades inerentes à preservação 
da ordem social são enfrentadas apenas parcialmente, 
sem haver a necessária integração entre as esferas 
públicas municipais, estaduais e federal para superar 
a complexidade do problema que sufoca cada cidade 
brasileira e mancha a imagem do País.

Vamos relembrar um caso. No dia 30 de setembro 
de  2003, este Deputado e o colega Deputado Estadual 
Chico Simões fomos recebidos na Secretaria Nacional 
de Justiça, quando conseguimos o apoio do Governo 
Federal para a construção da nova cadeia pública de 
Coronel Fabriciano. Em seguida, o Deputado Simões 
conseguiu apoio também do Governo mineiro para o 
projeto. Pela proposta, a União e o Estado vão assu-
mir os custos da obra, avaliada em 1 milhão e 300 mil 
reais, cabendo ao Município a contrapartida de ceder 
terreno apropriado para a edificação.

O projeto foi aprovado em Brasília e em Belo 
Horizonte, mas ficou empacado na própria cidade de 
Coronel Fabriciano. Bastava que a Prefeitura envias-
se à Câmara Municipal uma autorização para que um 
terreno no bairro Xadrez, ainda passível de aprovação 
técnica, fosse destinado para a construção da nova 
cadeia, com capacidade para 120 detentos abrigados 
em instalações modernas e seguras.

Mas o Município não cumpriu sua parte nesse 
prazo de mais de 1 ano, que coincidiu com o período 
eleitoral. Durante todo esse tempo, as fugas na cadeia 
de Fabriciano continuaram rotineiras, e talvez venha daí 
o pouco destaque que a notícia recebeu na imprensa 
estadual e nacional.

Felizmente, meu colega e amigo Deputado Chico 
Simões saiu vitorioso das urnas para assumir a Pre-
feitura, a partir de janeiro de 2005, e já anunciou que 
não poupará esforços para construir a nova cadeia de 
Fabriciano, iniciando as obras possivelmente a partir 
do seu primeiro ano de governo. Desta vez, pela dis-

posição e determinação do próximo Prefeito, temos 
certeza de que a nova cadeia vai sair do papel.

O diretor da cadeia, Delegado João Xingó de 
Oliveira, não agüenta mais esperar: 

“A nossa cidade precisa de uma cadeia, 
mas esta atual tem que ser demolida e não 
reformada. Ela é um pardieiro. É desumano 
para os presos e também para os policiais que 
ali trabalham. Participo de reuniões sobre a 
cadeia desde agosto de 2002, quando ela foi 
destruída em uma rebelião”. 

A Polícia Civil admite que não tem o controle 
interno da cadeia. Com um efetivo de apenas 11 de-
tetives, os policiais acabam não realizando um bom 
inquérito e não apuram direito os delitos, impossibili-
tando que o Ministério Público ofereça denúncias com 
provas cabais.

Ou seja, como os Srs. Deputados e as Sras. 
Deputadas podem verificar, a situação é crítica, pois 
acaba gerando um completo estado de insegurança 
social a partir da inoperância institucional, envolven-
do os agentes que atuam diretamente no sistema de 
segurança pública.

O Comandante da 178ª Companhia Especial da 
Polícia Militar, major Moisés Marinho, o Juiz Criminal 
José Clemente e todas as autoridades de segurança já 
previam essa nova fuga maciça na cadeira de Coronel 
Fabriciano, onde, como acontece em várias cidades do 
País, o quartel da PM, dos Bombeiros e as delegacias 
funcionam em prédios alugados e estão sujeitos ape-
nas à boa vontade política das autoridades.

Parece-me, no entanto, que a ordem social, o 
bem-estar e a segurança pública, para serem devi-
damente validados como direitos dos cidadãos, não 
devem estar a mercê das boas ou das más intenções 
daqueles que são destacados para zelar pela sorte 
do povo. A questão prisional no Brasil, pelo caos em 
que se encontra, tornou-se uma realidade que somen-
te poderá ser enfrentada e superada, acima de tudo, 
com bom senso, decisão política e responsabilidades 
divididas entre Governo e sociedade.

Solicito a divulgação deste pronunciamento nos 
órgãos de comunicação da Casa e no programa A Voz 
do Brasil, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, a Medalha JK – Or-
dem do Mérito do Transporte Brasileiro, foi concedida 
ontem ao Vice-Presidente José Alencar e a José Ve-
ronesi, de Caxias do Sul, taxista desde 1955. Destaco 
a presença na solenidade dos Prefeitos Darci Zanot-
to, de Ipê, Geraldo Grazziotin, de Bom Jesus, Gilmar 
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Boeira, de Monte Alegre dos Campos, Antônio Carlos 
Silva Alves, de Esmeralda, Antônio Jordão da Costa, 
de Pinhal da Serra, Dimorvan Vieira, de Capão Boni-
to do Sul, Clóvis Zulian, de Antônio Prado, Jamir José 
Zanotto, de Muitos Capões, Luiz Antonio Zaffonato, de 
Campestre do Serra, lutando pela alteração do Fundo 
de Participação dos Municípios nesta Casa.

Sr. Presidente, em nosso Pequeno Expediente de 
16 de novembro de 2004, abordamos desta tribuna a 
importância da inclusão digital nas escolas de ensino 
fundamental. Em seguida, lançamos um concurso li-
terário para cerca de 400 professores municipais de 
Vacaria, para despertarmos a discussão e o debate, 
por meio de crônicas que enfatizassem a importância 
do tema.

Em várias reuniões com Prefeitos dissertamos 
sobre a prioridade de nossas emendas para 2005, 
quando vamos destinar a maior parte dos recursos 
para a inclusão digital.

Em 26 de novembro de 2004 abrimos uma sala 
virtual para a comunidade de Vacaria, onde estudan-
tes realizam suas pesquisas e buscam a informação 
através da Internet gratuita. O desafio é ampliar o co-
nhecimento, que permite ao cidadão melhores condi-
ções de enfrentar o mercado de trabalho e sua justa e 
necessária informação. Por isso apoiamos os projetos 
que tramitam nesta Câmara Federal.

Inclusão digital é prioridade na agenda da Câ-
mara.

A ampliação do acesso dos brasileiros à informá-
tica é um dos temas prioritários na agenda da Casa. 
Neste ano, criamos a Frente Parlamentar, apresen-
tando propostas e promovendo debates para facilitar 
a inclusão digital.

O mapa da exclusão mostra que apenas 38% das 
15 mil escolas públicas do ensino médio têm acesso a 
computador e somente 8% desses estabelecimentos 
estão conectados à rede mundial de computadores.

Em maio deste ano, foi instalada na Câmara a Fren-
te Parlamentar da Informática, que pretende incluir no 
Orçamento recursos voltados para as ações de inclusão 
digital. A Frente tem como coordenador dos trabalhos 
o Deputado Julio Semeghini, do PSDB de São Paulo, 
que se baseou nos dados do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística – IBGE para afirmar que no País 
apenas 12% dos lares brasileiros possuem computador, 
e, destes, somente 10,3% têm acesso à Internet.

Informática em comunidades de baixa renda.
Entre as propostas que estamos apoiando nesta 

Câmara está o PL nº 2.417/03, do Deputado Vander 
Loubet, do PT de Mato Grosso do Sul, que determina 
ao Poder Executivo a promoção do uso da informática 
entre as comunidades de baixa renda. Pelo projeto, 5% 

dos recursos do Fundo de Universalização dos Ser-
viços de Telecomunicações – FUST serão destinados 
à instalação e operação de espaços públicos dotados 
de equipamentos de acesso a redes de computado-
res e para a formação e treinamento de comunidades 
de baixa renda.

“Queremos fomentar o treinamento e o acesso 
das comunidades de baixa renda à Internet, seja pela 
oferta de cursos, seja pela disponibilização de cen-
tros de atendimento ou quiosques para uso de com-
putadores. Esperamos contribuir para o surgimento 
de uma sociedade da informação moderna no Brasil”, 
justifica o autor.

A proposta define inclusão digital como a oferta 
de recursos à população de baixa renda para proces-
samento de dados, acesso à Internet e a outros meios 
de troca de informações digitais. Capacitação em tecno-
logias de tratamento da informação é entendida como 
o aprendizado e domínio de operações associadas ao 
uso da informática para acesso à Internet. 

De acordo com o projeto, os objetivos da inclu-
são digital são: 

1 – Garantir o direito à comunicação em redes 
de computadores às pessoas que não possuam con-
dições financeiras para adquirir equipamentos e ser-
viços que a propiciem;

2 – Estabelecer mecanismos democráticos de 
acesso à informação e às novas tecnologias;

3 – Oferecer à população de baixa renda ade-
quada capacitação em tecnologias de tratamento da 
informação;

4 – Incentivar o processo permanente de autoa-
prendizado e de aprendizado coletivo em tecnologias 
de tratamento da informação;

5 – Fortalecer a democracia participativa, por meio 
da criação de listas de discussão, sítios para a divulga-
ção de informações e notícias, fóruns eletrônicos para 
debate e outras modalidades de interação social.

Recolhi do renomado Carlos Seabra, Coordena-
dor Científico do Centro de Inclusão Digital e Educação 
Comunitária da Escola do Futuro da USP, as observa-
ções, que julgo apropriadas.

O computador na escola e o pensamento crítico 
na sala de aula. 

Quando se fala em computadores na escola sem-
pre surgem as inevitáveis menções à merenda escolar, 
às janelas quebradas e aos baixos salários dos pro-
fessores. Sem pretender entrar nessa discussão, pelo 
menos neste texto, não podemos deixar de levantar 
que é apenas com muita e da melhor tecnologia que 
evitaremos uma clivagem social ainda maior entre a es-
cola pública e a privada (ou entre o Brasil e as nações 
desenvolvidas). Como disse Seymour Pappert, criador 
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da linguagem Logo, a um interlocutor: “Não morda meu 
dedo, olhe para onde estou apontando”.

Nos parágrafos abaixo vamos nos deter exclu-
sivamente nas possibilidades do uso da informática 
para a criação de um ambiente não só facilitador, mas 
principalmente instigador da reflexão crítica, do prazer 
pela pesquisa e da aprendizagem contínua e autônoma 
– e o mesmo pode ser feito com outros recursos ou, 
preferencialmente, trabalhando com a junção deles.

A maioria dos computadores existentes nas esco-
las, quando não é para uso administrativo, destina-se 
ao ensino da informática propriamente dita – até por 
uma estratégia de marketing dessas escolas. Mas pou-
cas, com honrosas exceções, usam as possibilidades 
de multimídia do computador na educação. Por que 
não levar o micro para dentro da sala de aula? Usá-lo 
também como instrumento do dia-a-dia do ambiente 
de estudo, uma ferramenta quotidiana de aprendiza-
gem, um gerenciador de simulações e jogos na sala 
de aula, cruzando dados para pesquisas e fornecendo 
material para discussões e levantamento de hipóteses. 
Por que não?

Imaginemos um professor de biologia usando um 
computador em sua classe, instigando uma pesquisa 
sobre felinos e seus hábitos. Os alunos pesquisando 
os animais, suas velocidades em corrida, seus hábitos 
alimentares, predadores etc. Ao invés das tradicionais 
redações de “pesquisa” as informações alimentariam 
um banco de dados, no computador da sala de aula. 
A pesquisa não terminaria aí; pelo contrário, iniciar-
se-ia. A classe, estimulada pelo professor, levantaria 
hipóteses. Por exemplo, quem corre mais: os felinos de 
hábitos noturnos ou diurnos? A pesquisa no computa-
dor apontaria para uma velocidade maior dos felinos 
de hábitos diurnos e o professor instigaria a discussão 
sobre o resultado. A classe discutiria a camuflagem 
natural da noite, a maior importância da velocidade à 
luz do dia etc.

Num mundo em que a quantidade de informação 
produzida diariamente supera a que pode ser absorvi-
da por um ser humano durante toda a sua vida, há que 
preparar a relação com o saber na escola em bases 
completamente diferentes das que hoje são praticadas. 
Não basta que os alunos simplesmente se lembrem das 
informações: eles precisam ter a habilidade e o desejo 
de utilizá-las, precisam saber relacioná-las, sintetizá-las, 
analisá-las e avaliá-las. Juntos, estes elementos cons-
tituem o que se pode chamar de pensamento crítico. 
Este aparece em cada sala de aula quando os alunos 
se esforçam para ir além de respostas simples, quando 
desafiam idéias e conclusões, quando procuram unir 
eventos não relacionados dentro de um entendimento 
coerente do mundo.

Mas sua aplicação mais importante está fora da 
sala de aula – e é para lá que a escola deve voltar seu 
esforço. A habilidade de pensar criticamente pouco 
valor tem se não for exercitada no dia-a-dia das situ-
ações da vida real. É aí que as simulações, feitas em 
computador ou não, têm seu papel, fornecendo o ce-
nário para interessantes aventuras do intelecto. Exis-
tem simulações para quase todas as áreas: viagens 
por dentro do corpo humano, construção de cidades, 
viagens marítimas ou interplanetárias, aventuras em 
diversas épocas da história etc.

A tomada de decisões, “motor” básico de quase 
toda a simulação, pode levar o aluno a colocar uma 
série de perguntas, visando a algumas abordagens que 
a resolução de problemas implica: análise da situação 
(o que eu sei? o que preciso saber?); definição de me-
tas e objetivos (o que é mais importante para mim? 
como eu quero que a situação se defina?); procura de 
analogias (quais são algumas situações semelhantes 
e quais são diferentes? como elas se ajustam?); con-
sideração de opções (quais são as conseqüências de 
minhas opções? o que me levará em direção às minhas 
metas?); enfrentar as conseqüências (estou disposto 
a correr o risco? estou preparado para enfrentar as 
conseqüências?); rever decisões (me aproximei mais 
de minhas metas? este resultado exige uma ação 
posterior?); avaliação (como decidi o que fazer? o que 
posso aprender através destes resultados?); transfe-
rência de conhecimentos (como posso usar este pro-
cesso novamente? o quanto isto é significativo para 
minha vida?).

Claro que tudo isto não ocorre espontaneamente, 
e aí entra o papel do professor, encorajando os alunos 
a fazerem conexões com eventos externos ao mundo 
da simulação, descobrindo a ligação entre a situação 
vivida e os conteúdos curriculares. Existem muitas táti-
cas simples que o professor pode utilizar e que podem 
ser enormemente motivadoras, estimulando processos 
de transferência, tais como: encorajar os alunos a dra-
matizarem papéis que tenham diferentes perspectivas, 
para ver a situação por outros pontos de vista; elaborar 
vocabulários (incluindo palavras como objetivos, ana-
logias, prioridades, conseqüências etc.) que os alunos 
possam usar em outras ocasiões; solicitar historietas 
pessoais que possam servir como analogias úteis e 
ajudem os alunos a tomar decisões.

É importante não cair nas armadilhas que a ro-
tina do ensinar tantas vezes impõe. Dar todo o tempo 
para as respostas (o silêncio é um grande aliado), pois 
respostas pensadas, não apressadas, são as metas 
do pensamento crítico. Encorajar os alunos a explicar 
como chegaram a suas conclusões, pedindo-lhes que 
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verbalizarem como estão pensando sobre um proble-
ma enquanto raciocinam. 

Essas são algumas abordagens possíveis, mas a 
principal é usar a imaginação, e sempre com vistas a 
fazer do ambiente da sala de aula um estímulo que pro-
mova uma sensação de prazer pelo uso do intelecto.

Não só o uso do computador na sala de aula 
permite lidar com novas tecnologias, como também 
promove uma efetiva subversão das tépidas rotinas 
da didática – qual um cavalo de Tróia que carrega em 
seu bojo o novo e o desconhecido.

Além de poder usar programas em outras línguas, 
para ensiná-las – tornando assim em qualidade o que 
poderia ser um limitador de uso – o computador tam-
bém permite uma interessante utilização de programas 
feitos com outras finalidades que não as educacionais. 
Destacam-se nesse campo os jogos. Geralmente muito 
bem feitos e motivacionais, podem tornar-se uma inte-
ressante ferramenta didática nas mãos de um professor, 
criando um ambiente lúdico que pode ser a base para 
uma abordagem diferenciada da matéria.

Dois exemplos de jogos que permitem a criação 
de interessantes contextos de aprendizagem são a sé-
rie Where is Carmen Sandiego (para geografia e histó-
ria) e SimCity (urbanismo e meio-ambiente) – ambos 
possuem capacidade de utilização ao longo de várias 
aulas, rico material de apoio, possibilidade de integra-
ção com outras mídias (vídeos, desenhos, redações) 
e permitem atividades multidisciplinares envolvendo 
professores de diversas áreas. 

Esse uso do computador exige, mais que nun-
ca, um professor preparado, dinâmico e investigativo, 
pois as perguntas e situações que surgem na classe 
fogem do controle preestabelecido do currículo. Essa 
é a parte mais difícil dessa tecnologia.

Destaco a necessidade de os Estados seguirem 
os exemplos citados pelo Prof. Carlos Seabra, que re-
gistro nos Anais desta Casa, bem como o extraordinário 
papel da Escola do Futuro.

Falemos agora da Sala Virtual da Casa Verde.
É um espaço de pesquisa, elaboração de proje-

tos e construção de conhecimento. Atualmente, nosso 
sistema conta com 5 computadores, conectados pela 
M2NET à Internet, gratuitamente, para estudantes de 
todos os níveis.

Mantemos nosso site www.appio.com.br, onde, 
além de projetos, estão inseridas as atividades do ga-
binete parlamentar nas áreas de saúde, segurança, 
educação, cultura e defesa dos caminhoneiros atra-
vés de nossa ONG SOS Caminhoneiro. Destacamos 
nesse site os concursos literários que realizamos com 
estudantes e professores, bem como nosso projeto de 
Inclusão Digital.

Estamos organizando um Grupo de Estudos, 
com vistas à formação de uma rede de pessoas que 
tenham os mesmos interesses, para reuniões e refle-
xões. É um espaço de troca de conhecimentos, insights 
e criatividade. Abordamos temas como inclusão digital 
e exclusão social, educação comunitária, modelos e 
experiências de telecentros, o impacto das novas tec-
nologias na sociedade, no trabalho e na educação, 
estudos de softwares, programas, governo eletrônico, 
cidadania etc.

Usamos como exemplo o Projeto Acessa SP, ini-
ciado pelo Governo do Estado de São Paulo. Ele tem 
como objetivo o combate à exclusão digital, levando 
os benefícios da “sociedade da informação” às comu-
nidades de baixa renda (classe D e E), estimulando 
tanto o desenvolvimento humano quanto o desenvolvi-
mento econômico dessas comunidades. Isso se dará, 
entre outras formas, através da utilização de serviços 
governamentais on-line, ampliando, assim, os canais 
de comunicação entre o Governo e a sociedade.

Além das escolas públicas, pretendemos criar 
infocentros comunitários, espaços com acesso gratui-
to à Internet. São criados em parceria com entidades 
comunitárias (associações de moradores, amigos de 
bairro etc.), que cedem o espaço e indicam os moni-
tores que administram o infocentro. Cada infocentro é 
composto por 10 computadores e um servidor, com 
conexão de banda larga. Além do acesso, essas co-
munidades serão estimuladas a criar conteúdo próprio 
(sites locais, jornais comunitários, atividades culturais 
etc.). Também funcionam como centros de informação 
e serviços voltados para o desenvolvimento comuni-
tário, oferecendo informações nas áreas de saúde, 
educação e negócios, além de serviços governamen-
tais. Nosso projeto prevê a instalação de mais de 300 
computadores em 2005.

O projeto prevê ainda a instalação, em 1 ano, de 
60 infocentros comunitários na cidade de São Paulo. 
Além disso, pretende-se atender a mais de 50 Muni-
cípios das regiões serranas. 

Assim, serão atendidas muitas pessoas em co-
munidades carentes nos próximos anos.

A Escola do Futuro da USP atua em duas áreas 
nesse programa, num universo de 50 infocentros na 
capital e um conjunto de 100 monitores contratados: 
na seleção e capacitação dos monitores e no fomento 
à participação comunitária. Na capacitação dos monito-
res dos infocentros são desenvolvidas habilidades para 
formação de mediadores pedagógicos, atendimento a 
usuários e agenciamento de ações que possam po-
tencializar as comunidades com o auxílio da tecnolo-
gia e aprendizagem colaborativa. Com os infocentros 
em funcionamento, a Escola do Futuro faz o fomento 
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à participação pública, assessorando os monitores e 
a Coordenação do Acessa São Paulo na criação de 
estratégias de uso dos infocentros como locais de de-
senvolvimento da comunidade, em conjunto com outras 
parcerias, entidades públicas e privadas.

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, segunda-feira passada tivemos a alegria de 
receber no Estado do Rio Grande do Norte a Ministra 
Marina da Silva, que cumpriu importante agenda re-
lacionada à defesa do meio ambiente e do desenvol-
vimento sustentável. 

No Município de Caicó, tive o prazer de participar, 
juntamente com a Ministra Marina da Silva, do lança-
mento do Programa Nacional de Combate à Deserti-
ficação e Mitigação dos Efeitos da Seca – Pan-Bra-
sil. À solenidade estiveram presentes a Governadora 
do nosso Estado, Wilma de Faria, e o Governador do 
Piauí, o companheiro Wellington Dias, do Partido dos 
Trabalhadores. Esse programa vai formular as diretri-
zes para concepção, execução e revisão das políticas 
e ações de apoio ao desenvolvimento sustentável das 
áreas afetadas pela desertificação. 

É de conhecimento de todos que as áreas sus-
cetíveis à desertificação no Brasil se caracterizam por 
longos períodos de seca, seguidos por outros de in-
tensas chuvas. Dois processos que provocam sérios 
prejuízos econômicos, sociais e ambientais, atingindo 
principalmente a população menos favorecida.

Com esse programa, propomos não só novas 
políticas públicas para o resgate de áreas que podem 
sofrer com o processo de desertificação, como também 
vamos reduzir a pobreza e a desigualdade na região 
semi-árida, através do fortalecimento da agricultura 
familiar e da segurança alimentar.

Após o lançamento do Programa Nacional de 
Combate à Desertificação, a Ministra Marina assinou 
o Pacto de Implementação do Programa Água Doce e 
a Resolução do Marco Regulatório do Uso das Águas 
da Bacia do Rio Piranhas/Açu. O Pacto tem o objetivo 
de aumentar a oferta de água de boa qualidade para 
o consumo humano no Nordeste a partir de tecnolo-
gias sustentáveis de dessalinização. A iniciativa vai 
beneficiar principalmente as regiões mais secas, de-
mocratizando o acesso à água e fomentando a parti-
cipação social.

Por outro lado, a assinatura da resolução do mar-
co regulatório, que envolve os Estados do Rio Grande 
do Norte e Paraíba vai repassar verbas para preser-
vação, despoluição, conservação, fiscalização e uso 
racional dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 
Piranhas/Açu, que tem mais de 500 quilômetros de 

extensão. Para se ter uma idéia da importância des-
sa bacia, Sr. Presidente, só no Rio Grande do Norte 
essa bacia abastece 38 cidades, beneficiando 600 mil 
habitantes.

Esta resolução vem socorrer um manancial que, 
infelizmente, está bastante poluído devido à falta de 
controle do uso das águas por grandes projetos de 
agricultura irrigada e de carcinicultura, bem como a 
falta de saneamento básico nas cidades ribeirinhas. 
As águas, no trecho entre os Municípios de Itajá e 
Macau, estão completamente poluídas, principalmente 
por agrotóxicos e esgotos residenciais. Essa poluição 
do Rio Piranhas/Açu foi comprovada em laudo técnico 
feito por engenheiros e sanitaristas do Instituto de De-
senvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) 
e do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 
Grande do Norte.

Tenho certeza que as ações do Governo Federal, 
através do Ministério do Meio Ambiente, concretizadas 
com a fundamental parceria da sociedade que sabe 
da importância dos recursos desse rio, conseguiremos 
revitalizar a bacia do Piranhas/Açu, garantindo sua vi-
talidade para muitas e muitas gerações futuras.

Por último, Sr. Presidente, desejo fazer rápido 
registro sobre o Projeto de Lei nº 4.177, de 2004, que 
desde outubro tramita na Casa, de cujo substitutivo fui 
autora na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. 
De lá, matéria seguiu para a Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público. Foi aprovada por 
unanimidade nas duas Comissões, encontrando-se 
no presente momento na Comissão de Finanças e 
Tributação, cujo Relator é o Deputado Paulo Rubens. 
Infelizmente, não foi possível que o projeto lá fosse 
votado hoje.

Sr. Presidente, apresentarei ao Presidente da 
Casa requerimento de urgência solicitando que, assim 
que a pauta for desobstruída, esse substitutivo seja 
colocado em votação neste plenário. O projeto de lei 
beneficia 150 mil servidores das universidades fede-
rais e das escolas técnicas em todo o Brasil e, vale 
ressaltar, significa atendimento a uma reivindicação 
histórica desses trabalhadores, uma luta de mais de 
uma década. Daí por que, preocupada com o prazo 
regimental, quero desde já fazer um apelo aos nobres 
colegas. Já consegui o apoio para aprovação do re-
querimento da parte do Deputado Professor Luizinho, 
Líder do Governo, e dos Líderes do PT, do PSB, do 
PTB e do PL; ou seja, Líderes de vários partidos já as-
sinaram meu requerimento. Pois pretendo ainda hoje 
à tarde entregá-lo ao Presidente da Casa, Deputado 
João Paulo Cunha, para que, desobstruída a pauta, 
ele seja votado e, em seguida, o projeto seja aprecia-
do por toda a Casa.
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Espero que no Senado seja o projeto seja votado 
ainda este ano, a fim de que seja logo sancionado pelo 
Presidente Lula e traga imediatos benefícios em favor 
dessa categoria tão sofrida, que são os servidores das 
universidades federais e das escolas técnicas.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. IVAN VALENTE (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que-
ro saudar desta tribuna o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região pela decisão de mandar abrir os arquivos 
da Guerrilha do Araguaia, como também o Governo 
Federal pela decisão de não recorrer dessa medida. 
Acho que está na hora de se enfrentar esse problema. 
Quem reprimiu, torturou, matou, assassinou, censurou, 
precisa prestar contas à sociedade. Isso virá na forma 
não de um acerto de contas, mas de um esclarecimen-
to à sociedade brasileira. Todo cidadão brasileiro tem 
o direito de conhecer a nossa história, assim como os 
familiares dos presos políticos, dos que lutaram con-
tra a ditadura têm direito aos restos mortais de seus 
entes desaparecidos. 

Precisamos conhecer toda a história do Brasil 
para o bem da nossa juventude, do nosso povo e da 
democracia brasileira!

Em segundo lugar, vamos saudar a decisão do 
Governo de cassar e revogar o decreto do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso que assegura por 50 anos 
o segredo para documentos sigilosos no Brasil. Não dá 
para entender por que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso fez isso, a que pressões ele atendeu, porque 
qualquer país do mundo abre qualquer arquivo com 30 
anos; só aqui que não?! Então, revogar esse decreto é 
um medida absolutamente necessária e correta.

Entendemos que está mais do que na hora de 
acabar com essa mania de que a verdadeira história 
brasileira não pode ser conhecida. Ela deve ser conhe-
cida, sim, em nome da democracia, da liberdade e da 
verdade, em primeiro lugar!

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para 
alertar o nosso Governo sobre duas entrevistas; uma 
foi dada pelo General Jorge Félix, do Gabinete de 
Segurança Institucional, no domingo retrasado, publi-
cada em um grande jornal paulista, e outra, também 
publicada no mesmo jornal no fim de semana passado, 
pelo Presidente da ABIN, Sr. Marcelo Silva. Realmente, 
lamento que tenhamos, próximas ao Presidente Lula, 
pessoas capazes de dizer as coisas que disseram nes-
sas entrevistas, ou seja, de que não podemos abrir os 
arquivos da ditadura porque não há nada bonito para 
se ver lá e as vítimas serão ainda mais vitimadas por-
que irão aparecer casos de transgressão a casamen-
tos, delações de quem foi torturado barbaramente, 
corrupção etc., etc. 

Mas o que a sociedade deseja saber – e o Ge-
neral Jorge Félix conhece o assunto – é quem man-
dou torturar e quem torturou. E isso é crime hediondo, 
inafiançável e imprescritível. A sociedade quer saber 
quem mandou e por que mandou. É isso que não que-
rem mostrar nos arquivos. Por isso, quando se fala do 
Araguaia, ninguém sabe onde estão os arquivos ou 
por que razão e por quem teriam sido incinerados os 
corpos daqueles que tombaram. Quem deu a ordem? 
Não há nenhuma informação sobre isso. É preciso 
divulgar essas informações, já que incinerar arquivos 
também é crime.

O Sr. Marcelo, Presidente da ABIN, acha que os 
movimentos sociais, o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra, os movimentos estudantis não sabem o 
que querem e vêm a Brasília apenas para fazer farra 
e agitação. É esse o homem que preside a Agência 
Brasileira de Inteligência?! Isso é motivo para demis-
são imediata! O Presidente Lula deveria tê-lo demiti-
do no dia seguinte. É errada a avaliação que ele faz 
sobre os movimentos sociais. Temos que ter pessoal 
na área de informações que informe de verdade quais 
são as demandas da sociedade, as pressões legítimas 
de baixo para cima, não para ficar afirmando que esse 
ou aquele movimento social vem a Brasília apenas 
para fazer agitação e farra. Esse tipo de opinião não 
cabe. É gente que pensa como pensavam os agentes 
da ditadura militar!

Sr. Presidente, as Forças Armadas, que, junto 
com a sociedade civil, querem construir uma nação 
livre, democrática e soberana, precisam parar de dar 
guarida àqueles que torturaram e mataram. Países 
onde houve repressão muito mais forte, como a Ar-
gentina, o Chile e o Uruguai, neste último com a Fren-
te Ampla chegando ao poder, estão se desculpando 
perante a sociedade e assumindo a responsabilidade 
pela repressão e pela tortura nos tempos de ditadura 
militar. No Brasil, continuamos com esse remendo de 
democracia... 

Não temos de ter medo da verdade. Não há ne-
nhum revanchismo nisso. O que há é a necessidade 
de nos prevenirmos contra futuros totalitarismos, au-
toritarismos, contra a repressão brutal e, de uma vez 
por todas, varrer da sociedade, condenar, execrar 
torturadores e seus mandantes. Isso, sim, é construir 
uma democracia plena no País! 

O SR. LAEL VARELLA (PFL – MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de entrar no tema de meu discurso, 
quero saudar a Festa da Imaculada Conceição e os 
150 anos da proclamação do dogma. Com efeito, em 
1854, atendendo aos anseios mais profundos de toda 
a Igreja, o Papa Pio IX proclamou como dogma de fé 
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a Imaculada Conceição de Maria. Quase desde o seu 
nascimento o Brasil vive sob o manto e o patrocínio de 
Maria Imaculada. Nossa Pátria, filha e, de certa forma, 
obra-prima de Portugal, desde 1646 estava consagrada 
à Imaculada Conceição, pois naquele ano o Rei D. João 
IV, reunido com as Cortes Gerais do Reino, consagrou 
Portugal e todos os seus domínios a Nossa Senhora 
da Conceição. À mesma Padroeira Imaculada – sob o 
título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida – o 
Brasil se quis devotar desde seus primórdios de nação 
plenamente emancipada.

Em 1904, a Imagem da Aparecida foi solenemente 
coroada, por mandado do Papa São Pio X, com uma 
coroa de ouro cravejada de 40 brilhantes que lhe fora 
oferecida pela Princesa Isabel. E, em 1930, atendendo 
a uma solicitação do Episcopado Brasileiro, o Papa Pio 
XI declarou Nossa Senhora da Conceição Aparecida 
Padroeira Principal do Brasil.

Sr. Presidente, nesta terra abençoada, sob o 
manto da Imaculada, os números de nossa agropecu-
ária são impressionantes. O rebanho bovino no Brasil 
é maior que a população humana. O número de bois 
e vacas supera cada vez mais o número de pessoas, 
segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (lBGE). O rebanho bovino che-
gou a 195 milhões de cabeças em 2003, ultrapassan-
do de longe a população estimada para aquele ano, 
de 179 milhões de pessoas. O País possui o principal 
rebanho comercial bovino do mundo.

Segundo matéria de Jaqueline Farid do jornal O 
Estado de S. Paulo, “o rebanho de bois já havia ultra-
passado a população humana no início da década de 
1990. Depois, houve um pequeno recuo e uma nova 
ultrapassagem só ocorreu em 2001. Naquele ano, 
eram 176 milhões de bovinos e 174 milhões de pes-
soas. A partir daí, a diferença se ampliou, até chegar 
aos 16 milhões de diferença em 2003. Os dados são 
parte da Pesquisa da Pecuária Municipal divulgada 
no dia 25 pp.

O chefe da coordenação de agropecuária do 
IBGE, Carlos Alberto Lauria, disse que o rebanho bo-
vino do Brasil é assim tão grande porque o País tem 
a vantagem competitiva internacional de criar o gado 
em pasto livre, em vastos espaços, o que ajuda a evi-
tar doenças deflagradas constantemente em países 
europeus, como a da vaca louca. Desse modo, as ex-
portações brasileiras de carne também vêm crescendo 
sucessivamente o que estimula os produtores. 

Dados da Federação da Agricultura de Minas Ge-
rais (FAEMG) apontam que o Brasil já é o maior expor-
tador de carne do mundo. Somente de janeiro a outubro 
deste ano, o País exportou 1,5 milhão de toneladas de 
carne bovina, entre in natura e industrializada. Os nú-

meros da entidade mostram também que a produção 
de carne de boi no Brasil vem crescendo a cada ano 
e passou de 6,09 milhões de toneladas em 1994 para 
7,7 milhões de toneladas no ano passado.

O abate de bovinos no País corresponde a cerca 
de 12% do total do rebanho a cada ano. A informação, 
do IBGE, leva em conta os abatedouros oficiais e ig-
nora os clandestinos que, se pesquisados, poderiam 
dobrar o registro dos animais abatidos. A estimativa do 
rebanho bovino é feita pelo instituto tendo como base 
o cadastro de vacinação da febre aftosa no País.

Sr. Presidente, o setor agrícola também revela 
números animadores.

A safra 2005 pode atingir novo recorde na his-
tória do País, com uma produção de 134 milhões de 
toneladas. Se for confirmada a projeção divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
o volume será 12,3% maior do que a safra 2004, de 
119 milhões de toneladas. O aumento está diretamen-
te vinculado à soja, que responde por cerca de 40% 
da safra total e deve ter colheita 28% maior, somando 
63 milhões de toneladas, ou 14 milhões de toneladas 
a mais do que neste ano. Foi a primeira estimativa da 
safra 2005 divulgada pelo IBGE.

O chefe da coordenação de Agropecuária, Car-
los Alberto Lauria, explicou que a previsão inicial será 
modificada mensalmente até o final de 2005, já que 
a atividade agrícola está muito vinculada ao clima e, 
portanto, sujeita a mudanças de prognósticos. Ele su-
blinhou que os produtores ainda estão tomando de-
cisões de plantio e podem mudar segundo preços e 
condições de venda.

No caso da soja, principal produto da safra do 
País, só o clima levará a alterações nas previsões, pois a 
maioria dos produtores já se decidiu. O preço do produ-
to, diz Lauria, está em queda no mercado internacional 
e a redução da cotação do dólar no Brasil desestimula 
o produtor, reduzindo ganhos com exportações. Ainda 
assim, a soja é bom negócio, pela liquidez do produto, 
que costuma estar vendido antes do plantio.

O cenário inicial da soja para 2005, de aumento, 
apesar da queda de cotação e altos custos dos insu-
mos, mostra que o produtor está sem alternativa de 
plantio, pois os preços do milho não estão atrativos, 
diz Lauria. A safra de milho deve crescer, por causa 
do aumento da produtividade – os preços levaram à 
redução da área plantada (-4,7%). A produção do mi-
lho, na primeira safra, deve crescer 4,9%, passando 
para 32,6 milhões de toneladas.

Juntos, soja, milho e arroz respondem por cerca 
de 90% da safra agrícola de grãos. A safra de arroz 
terá queda de 4,7%, passando para 12,7 milhões de 
toneladas (13,3 milhões de toneladas na safra atual). 



53560 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

Segundo Lauria, a redução se deve à cotação mais 
baixa do produto nos últimos meses, à falta de chuva e 
ao nível baixo dos reservatórios que abastecem locais 
de cultivo. Mas a produção estará acima do consumo 
brasileiro, de 11 milhões de toneladas.

Sr. Presidente, vemos por esses números como o 
nosso produtor rural é um homem empreendedor, com 
competitividade internacional, mas preocupado com os 
baixos preços dos produtos agropecuários, aumento 
dos preços dos insumos, ausência de estradas e por-
tos eficientes. Não bastasse isso, ele vem sendo ame-
açado pelas invasões criminosas do MST e por uma 
legislação trabalhista inadequada para o campo.

Tenho dito. 
A SRA. THELMA DE OLIVEIRA (PSDB – MT. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro, com satisfação, que na úl-
tima quarta-feira, dia 1º de dezembro, foi aprovado 
pela Comissão de Educação para ser agraciado com 
o Prêmio Darcy Ribeiro 2004 o Projeto Orquestra de 
Flautas Jardim Vitória, de Cuiabá, Mato Grosso. Esse 
bairro é extremamente carente.

Esse projeto, Sr. Presidente, é uma iniciativa do 
músico e maestro Gilberto Mendes, que com muito 
carinho promove a arte, a educação e a cultura como 
instrumentos eficazes contra a pobreza e a exclusão 
social.

O objetivo principal desse belíssimo projeto é o 
trabalho realizado com a comunidade do bairro Jardim 
Vitória, uma população de baixa renda – a renda fami-
liar não ultrapassa 2 salários mínimos.

Desde a sua fundação, em 1998, a Orquestra de 
Flautas Jardim Vitória já recebeu alguns prêmios por 
sua atuação. Em 2001, a UNESCO reconheceu o pro-
jeto como Projeto Cultural Modelo, registrado no livro 
Cultivando Vida, Desarmando Violências; em 2003, 
recebeu o prêmio nacional, oferecido pela revista Íca-
ro, da VARIG, O Bom do Brasil, entre as 5 melhores 
idéias de ação social do País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Estivemos no Município de Alta 
Floresta, participando do VI Encontro da Comissão 
Regional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes do Nortão/CREA-
ECAN, com representantes de 6 Municípios da região, 
no qual a sociedade civil organizada e os novos ges-
tores públicos da região do norte de Mato Grosso vêm 
discutindo e criando alternativa para o enfrentamento 
do problema, apresentado os seguintes objetivos:

– Acompanhar as recomendações da CPMI que 
investigou a exploração sexual aos Governos Esta-
dual e Federal, ao Poder Judiciário e a outros órgãos 
competentes;

– Unificar os atendimentos às crianças e aos ado-
lescentes vitimas da exploração e do abuso sexual;

– Capacitar os técnicos das áreas sociais em 
conjunto;

– Articular e fortalecer os Municípios para cobrar 
dos Governos Estadual e Federal as políticas públicas 
e combater o tráfico doméstico e interestadual.

Sr. Presidente, os participantes apontaram alguns 
problemas da região, os mesmos problemas de todo o 
País, como pudemos observar como membro da CPMI 
durante 1 ano, percorrendo 22 Estados e realizando 
mais de 30 audiências:

– Fragilidade da rede de proteção às crianças 
e aos adolescentes na região. (Juizado da Infância e 
Juventude, Defensória Pública, Delegacia de Defesa 
da Criança e do Adolescente.)

– Inexistência de casa de retaguarda para o aten-
dimento às vítimas de violência e exploração sexual.

– O único programa que existe para minimizar a 
situação é o Sentinela, e assim mesmo só está implan-
tando em 2 Municípios – Apiacás e Alta Floresta. 

Sr. Presidente, durante 1 ano, como membro da 
CPMI, percorremos quase todos os Estados brasilei-
ros, realizando audiências publicas, diligências e outras 
ações. Deparamos com um quadro grave e assustador 
que envolve este tema.

Lembro que todo o esforço implementado pela 
CPMI, sob o comando da nossa Senadora Patrícia Sa-
boya Gomes e da Relatora Maria do Rosário, poderá 
ser em vão, pois o quadro que encontramos é assus-
tador, porque as crianças não se envolvem apenas 
com seus exploradores e abusadores, mas também 
com drogas, álcool e tráfico de armas. 

Nós nos animamos quando, no dia 18 de maio de 
2004, o Governo Federal, em solenidade no Palácio do 
Planalto, perante os membros da CPMI e diversas en-
tidades da sociedade civil, assumiu o compromisso de 
que o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual 
das nossas crianças e adolescentes teria prioridade 
absoluta em todos os Ministérios.

Infelizmente, constatamos que nenhuma provi-
dência foi tomada até hoje. Da mesma forma, ressal-
tamos que o Governo de Mato Grosso não é sensível 
às políticas públicas voltadas para a criança e o ado-
lescente e ainda não deu continuidade aos programas 
que existiam no Estado. Não destinou nenhum centa-
vo aos programas existentes e não definiu nenhuma 
política pública.

Diante desse quatro, só podemos perguntar de 
que forma vamos responder às vítimas dessa situa-
ção, espalhadas pelos pequenos e grandes Municípios 
do País; onde fica o nosso compromisso perante as 
crianças e os adolescentes que acreditaram no nosso 
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trabalho e qual é o compromisso deste Governo com 
essa situação. 

Essas crianças depositaram em nós a esperança 
de que o problema será de alguma forma combatido. 
Por isso, venho à tribuna cobrar ações do Governo 
Federal, que estabeleceu a questão como prioridade, 
e do Governo de Mato Grosso, que não deu nenhuma 
atenção à situação em todo o tempo em que adminis-
tra o Estado.

Nossas crianças e adolescentes aguardam uma 
posição dos nossos governantes.

Muito obrigada.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiros e companheiras, o IBGE 
publicou pesquisa econômica extremamente impor-
tante para o País, disponibilizada desde ontem em 
sua página na Internet e fartamente comentada hoje 
pelos meios de comunicação. A pesquisa diz respeito 
às contas regionais, ou seja, o Produto Interno Bruto 
dos Estados brasileiros. 

Apesar de os dados serem de 2002, 2 anos atrás, 
são os mais recentes disponibilizados à população 
brasileira, além de essenciais, porque mostram como 
e onde o Brasil vem crescendo nos últimos anos. 

Essa pesquisa representa o Brasil como um todo. 
E o Estado que represento na Câmara Federal, o Ama-
zonas, tem nela posição destacada. 

Em 2001, o Estado que obteve o maior cresci-
mento da sua produção e, portanto, da sua economia, 
foi Mato Grosso, seguido de Rondônia e do Amazonas. 
Esses 3 obtiveram importante crescimento. 

Chamo a atenção para o fato de que esses 3 Es-
tados são periféricos e representam as regiões menos 
desenvolvidas: Mato Grosso está no Centro-Oeste e 
Rondônia e Amazonas, no Norte.

Num longo período de 17 anos, de 1985 a 2002, 
o Estado que mais cresceu foi Mato Grosso, 257%; em 
segundo lugar vem o Amazonas, que cresceu nesse 
espaço de tempo 248%. 

Num período de 8 anos, de 1984 a 2002, mais 
recentemente, o Estado de maior desenvolvimento foi 
o Amazonas, com 100%. Alcançou crescimento, na sua 
economia, de aproximadamente 6%.

O Amazonas, Sr. Presidente, do ponto de vista 
do PIB per capita, melhorou uma posição: era o sétimo 
colocado em 2001 e passou a ser o sexto em 2002. 
Fica somente atrás do Distrito Federal, que tem o maior 
PIB per capita do Brasil, do Rio de Janeiro, de São 
Paulo, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ou 
seja, nosso Estado, sob esse ponto de vista, cresceu 
e avançou uma posição, que tomou do Paraná.

As economias de Mato Grosso e Rondônia foram 
alavancadas em decorrência do crescimento agrope-
cuário; já no Amazonas o setor de transformação, ou 
seja, o industrial, foi o responsável pelo crescimento, 
principalmente os setores de eletroeletrônicos e de 
produção de aparelhos celulares.

Destaco esses aspectos para mostrar a impor-
tância de tais movimentos, pois esses Estados apre-
sentaram maior percentual de crescimento do que os 
Estados desenvolvidos do nosso País. 

Houve um período, há 10 ou 15 anos, em que 
o Estado de São Paulo, sozinho, era responsável por 
mais de 50% da produção nacional. Em 2002, São 
Paulo respondia por 32,6% do total da produção bra-
sileira. Ou seja, houve crescimento mais equilibrado 
dos Estados brasileiros, o que é muito importante. O 
Estado do Rio de Janeiro vem em seguida, sendo res-
ponsável por mais de 12% do PIB nacional. Logo após, 
vem Minas Gerais, com 9%; o Rio Grande do Sul, 7%; 
o Paraná, 6%; a Bahia, 4,6%; Santa Catarina, quase 
4%; e, na 12ª posição, o Amazonas.

No meu Estado, o modelo de desenvolvimento é 
incentivado pelo Governo Federal, a exemplo da Zona 
Franca de Manaus. A pesquisa mostra como é bom e 
como tem sido importante para o País esse incentivo. 
As diferenças regionais começam a ser diminuídas. É 
desse grande movimento que precisa a Nação brasi-
leira. Não podemos mais conviver com 2 ou 3 regiões 
extremamente carentes do ponto de vista da condição 
social de sua gente, como o Amazonas, o Norte e o 
Nordeste.

Sr. Presidente, todos esses dados são extrema-
mente alvissareiros.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, o Sr. Jair Bolsonaro, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Moroni Torgan, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno. 

 O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Zé Geraldo.

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
juventude presente nas galerias do plenário, todos 
os que me ouvem neste momento, há 15 dias fiz co-
mentários sobre a segurança pública no Estado do 
Pará. Numa rápida reflexão, eu disse que falta uma 
melhor coordenação da segurança pública no Estado. 
Comentei também que, somente no Governo Lula, o 
Ministro da Justiça já foi 3 vezes ao Pará, e nessas 3 
vezes liberou recursos. Foram liberados aproximada-
mente R$30 milhões para o Estado. Na última visita, 
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na semana passada, o Ministro liberou recursos para 
a compra de 30 viaturas.

São constantes os assaltos a ônibus nos trechos 
Marabá/Belém e Altamira/Belém. Às vezes em uma 
semana acontecem 3 assaltos na mesma rodovia, no 
mesmo Município, e a Polícia Civil e a Polícia Militar 
não conseguem resolver um problema que já vem 
ocorrendo há 2 ou 3 anos. A população de Marabá já 
leva o dinheiro trocado no bolso para dar aos bandi-
dos. No último assalto, entrevistei várias vítimas de um 
desses assaltos. Todas elas foram retiradas de dentro 
de um ônibus, e os ladrões levaram tudo que tinham, 
tiraram-lhes as roupas etc. 

Ontem, o jornal de maior circulação do Pará anun-
ciou a morte de um delegado de polícia apelidado de 
“Robocop”, suplente de Deputado Estadual do PL. Ele 
era temido por muita gente, e há comentários de que 
nas suas ações cometia muitas injustiças e agia fora 
da lei. Era a autoridade máxima no sul do Pará; tanto 
é que se dirigia a uma área ocupada por agricultores 
sem-terra para fazer uma desocupação, e foi morto 
numa emboscada.

No Pará acontecem coisas como essas. No Mu-
nicípio de Jacareacanga, que não tem comarca nem 
delegado, quem manda e desmanda é um membro da 
Polícia Militar de Itaituba que há 8 anos mora ali e é 
a autoridade máxima local; faz o papel de policial, de 
delegado, de investigador, de promotor, de juiz e de 
advogado, porque não existe ali a presença da Justiça 
Estadual; não existe justiça, a não ser a dele.

Está na hora de o Secretário de Segurança Públi-
ca do Estado do Pará e o Governo estadual tomarem 
providências e coordenarem aquilo que é de respon-
sabilidade do Estado. Não é possível um delegado de 
polícia fazer despejo e ocupar uma área sem mandado 
judicial de reintegração de posse.

Sr. Presidente, na época do conflito de Eldorado 
do Carajás, fizemos um acordo com o então Secretá-
rio de Segurança Pública para que houvesse um es-
tudo sobre a situação. A partir desse estudo, a Polícia 
Militar autorizaria, por intermédio do Comando-Geral 
da Polícia Militar, eventuais despejos. Agora volta a 
ocorrer esse tipo de ação: o delegado convoca alguns 
policiais e eles saem para fazer despejo, e agem como 
querem, e só Deus sabe o que acontece! 

Ontem os agricultores sem terra fizeram uma em-
boscada e mataram um delegado que poderia prestar 
muitos serviços ao Estado. Era uma pessoa jovem e 
bem formada. Digo isso porque o Pará é um Estado com 
143 Municípios e muitos deles não têm um delegado 
de carreira. Faltam delegados. E muitos dos que exis-
tem, apesar de capacitados, não conseguem resolver 
os assaltos aos ônibus que semanalmente acontecem, 

nem casos como a morte desse delegado, com tiros 
de espingarda. Portanto, falta coordenação.

Chamo a atenção, mais uma vez, das autorida-
des ligadas à segurança pública no Estado do Pará. 
Falta coordenação, falta inteligência e até seriedade 
por parte das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará. 
E fiz um discurso semelhante há 15 dias. 

Repito: o Governo Federal repassou nos últimos 
2 anos R$30 milhões para o Estado do Pará. 

Era o que tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Regis-

tro a presença nas galerias dos alunos das Escolas 
Estaduais Milton Campos e Cônego Osvaldo Lustosa, 
de São João del Rei, Minas Gerais. 

Sejam bem-vindos ao nosso plenário. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Mário 
Assad Júnior.

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL-MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
registro a visita ao plenário da Câmara dos Deputados 
do Prefeito reeleito da cidade de Chalé, em Minas 
Gerais, Sr. Manoelzinho do Nôra, que tem realizado 
naquela cidade uma administração empolgante para 
a comunidade, como homem dinâmico, probo e com-
petente.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Moroni Torgan) – Conce-

do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Francisco 
Turra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero mais uma vez tratar de um 
assunto que me parece pertinente, importante e ur-
gente. 

Estamos vivenciando um ano muito complicado 
para o agronegócio brasileiro. Vejam bem: de janeiro a 
novembro, na bolsa de Chicago observa-se uma queda 
no preço da soja de 30,9%; do milho, de 15,7%; do al-
godão, de 39%. O custo da produção vem aumentando; 
estamos com estoques elevados de vinho e a safra de 
uva chegando; e o Governo – especialmente a área 
econômica – mostra-se insensível à necessidade de 
apoiar a comercialização, enfim, de entrar em campo 
para que o produtor não volte ao terrível clima de en-
dividamento em que vivemos no passado. 

Passamos por um momento muito difícil. Iniciei 
minha gestão no Ministério da Agricultura como Mi-
nistro em 1998, época em que começamos a fazer a 
renegociação das dívidas, arrumando a casa, e che-
gamos depois a ver resultados maravilhosos. Mas, a 
continuar o atual estado de coisas, sem recursos em 
volume suficiente e na hora certa, veremos a volta do 
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endividamento, o produtor descapitalizado e empo-
brecido. É esse o alerta que faço na véspera do en-
contro que vamos ter com o Ministro Antonio Palocci 
e o Ministro Roberto Rodrigues, que precisa e merece 
ser fortalecido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Moroni Torgan, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Chico 
Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero mencionar o pano de fundo da forte 
intolerância que existe no Estado do Rio de Janeiro. 
Na Assembléia Legislativa, hoje à tarde, os Deputados 
analisarão projeto no mínimo estranho: um Deputado 
propõe que entidades não-governamentais recebam 
apoio financeiro dos cofres públicos para trabalhar na 
conversão de homossexuais. 

Espero que o projeto não seja aprovado, porque 
contribui para a homofobia e para que a escolha sexual, 
que não é nossa, seja considerada algo doentio. Isso é 
muito ruim. Há um forte movimento da sociedade civil 
questionando essa proposta. 

Por outro lado, quero repudiar atitudes de compa-
nheiros do P-SOL, para cuja formação contribuí com 
minha firma, e também do PSTU que foram a uma reu-
nião do PT e tentaram impedir que ela acontecesse, 
com gritos, confrontos físicos e quebra de vidraças. 
Esse caminho não é bom para o socialismo nem para 
a liberdade. Isso aconteceu em Niterói, com a presen-
ça do Prefeito eleito, Sr. Godofredo Pinto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Conce-

do a palavra ao Deputado Luiz Bassuma.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há pouco, ouvimos o Deputado Ivan Valente falar 
sobre a decisão judicial de abertura dos arquivos do 
Araguaia. Disse S.Exa. que isso era necessário “em 
nome da verdade” e fez referência a atos de corrupção 
praticados durante o regime militar por militares.

Quero fazer duas observações apenas. Primeiro, 
a imprensa está livre há mais de 20 anos em nosso 
País e tem fuçado a vida de dezenas e dezenas de 

militares, mas, até hoje, não encontrou um só coronel, 
general ou sargento com dinheiro no exterior ou com 
bens incompatíveis com sua renda em nosso País. A 
propósito, uma vez que o Deputado Ivan Valente é tão 
zeloso no tocante à corrupção, pergunto a S.Exa. por 
que seu partido enterrou a CPI do Waldomiro.

Agora há pouco, falando sobre a operação da 
Polícia Federal denominada Sentinela, o Deputado 
Professor Luizinho disse que essa ação da PF com-
promete a governabilidade. Ora, Sr. Presidente, vamos 
deixar de pregar moral de cuecas nesta Casa!

Em relação aos arquivos do Araguaia, também 
quero que sejam abertos. E esse é o desejo dos meus 
colegas militares. Ninguém tem nada a esconder. Ago-
ra, não vamos admitir censura por ocasião da abertu-
ra desses arquivos. Ou não querem conhecer melhor, 
mais amiúde como eu conheço, a história do grande 
guerrilheiro José Genoíno? José Genoíno inclusive 
passou alguns anos dado como morto, depois de ter 
sido detido no Araguaia, para que os “aparelhos” exis-
tentes em São Paulo não mudassem de lugar, e ele, 
calmamente, enquanto freqüentava Brasília e São Pau-
lo, pudesse delatar seus companheiros sem levar um 
tapa sequer. E ele não levou um tapa, um piparote de 
um militar para entregar os seus companheiros.

Vamos também acabar com essa história de que 
esse pessoal estava na categoria de presos políticos. 
Eles eram seqüestradores, assaltantes de banco, es-
tupradores, terroristas. E praticavam a corrupção em 
larga escala. Esse é o passado de muitos.

O que está em jogo, nobres companheiros – e 
parece que muitos não acordaram para isso ainda -, é 
o grande negócio do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh: o 
seu escritório de advocacia em São Paulo. Há poucos 
dias, S.Exa. declarou na mídia: “É inútil dormir, que a 
dor não passa.” A dor de que S.Exa. sofre, Deputado 
Inocêncio Oliveira, chama-se LER – Lesão por Esforço 
Repetitivo, que ataca de vez em quando alguns com-
panheiros digitadores desta Casa. No caso de S.Exa., 
porém, é de tanto contar dinheiro. Trata-se de LER no 
polegar e no indicador.

A Ler do Sr. José Genoíno é de entregar os cole-
gas, e a do Sr. Luiz Eduardo Greenhalgh, de contar o 
dinheiro ganho pelas indenizações milionárias conse-
guidas às custas da “viúva”. Até seu Chefe de Gabinete, 
Sr. Dantas, recebeu mais de 1 milhão de reais a título 
de indenização, após ter passado pelo crivo de uma 
comissão de anistia parcial indicada pelo Secretário 
Nilmário Miranda e pelo Ministro da Justiça, Márcio 
Thomaz Bastos, que também tem brilhante escritório 
de advocacia e só defende marginal de altíssima pe-
riculosidade. 
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Por isso, o Ministro quer o fim dos crimes hedion-
dos: exatamente para defender seqüestradores, cole-
gas de Greenhalgh do passado, de José Genoíno, de 
Nilmário Miranda e por aí afora. 

O que eles querem, na verdade, no tocante aos 
arquivos, é descobrir mais pseudotorturados. No início, 
estava previsto 1 bilhão de reais para esses marginais, 
agora, o Governo já sinalizou a quantia de 4 bilhões 
de reais para as indenizações – os 30% do Deputado 
Greenhalgh chegarão a 1 bilhão e 200 milhões de re-
ais. E ainda vejo o colega na Comissão de Constituição 
e Justiça votar emenda de Comissão para anistiados 
políticos. Isso é brincadeira! É uma farsa!

Quanto à abertura de arquivos, queremos ver melhor 
a história do Ministro-Chefe da Casa Civil, José Dirceu, 
um precursor de Bin Laden, pois lançou um carro-bomba 
ladeira abaixo em São Paulo, assassinando um soldado 
do Exército Brasileiro. A Comissão, que é presidida por 
quem está com LER, o Deputado Greenhalgh, resolveu 
dar aos familiares, pai e mãe de Mário Kozel Filho, zero 
de indenização e, de pensão, 330 reais. Não foi possível 
armar com a família dele 1 milhão de reais de indeniza-
ção e, conseqüentemente, uma pensão maior. 

É um grande negócio essa história de ditadura 
militar. Esses que falam em ditadura vivem curtindo 
férias em Cuba e abraçando o ditador e sanguinário 
Fidel Castro, que matou mais de 70 mil – estes, sim 
– presos políticos e agora começa a libertar alguns 
escritores para se aproximar da Espanha. Essa é a 
grande verdade, Sr. Presidente.

Esperamos colocar um fim nisso. Que esta Casa 
não continue acolhendo emendas para marginais, san-
guinários, assassinos, covardes, estupradores; margi-
nais que chegaram a este Congresso e à Presidência 
em cima do estelionato eleitoral. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desejo abranger hoje, na minha fala, o aumento do 
salário mínimo, problema sobre o qual começa a se 
debruçar toda a sociedade brasileira, e conseqüente-
mente o Congresso, como Casa representativa do povo 
brasileiro, também deve debruçar-se sobre ele.

Aliás, o Brasil continua sendo excelente para os 
banqueiros. O maior spread bancário do mundo, ou 
seja, o maior lucro bancário do mundo está no nosso 
País. Já o trabalhador brasileiro recebe um dos meno-
res salários mínimos do mundo. Vejam a diferença: os 
banqueiros o maior lucro, o trabalhador o menor salário. 
E para essa equação só ouvimos desculpas. 

Por isso, venho cobrar do Presidente Lula a pro-
messa que fez quando assumiu o Governo: a de dobrar 
o poder de compra do trabalhador em 4 anos. Essa afir-

mativa não foi minha nem da Oposição, mas de S.Exa. 
E vejam como a matemática é simples: se o salário 
mínimo naquela época correspondia a R$240,00, para 
dobrá-lo – sem contar a inflação, porque senão teremos 
de acrescer mais 30% durante os 4 anos -, R$240,00 
mais R$240,00 totalizam R$480,00. Mas vamos divi-
dir isso pelos 4 anos. Quer dizer, no primeiro ano, de 
R$240,00 o salário deveria ir para R$300,00; no se-
gundo ano, este que se encerra, para R$360,00. 

É uma conta simples, para o Presidente manter 
a sua palavra. E esse cálculo é irretocável. E conside-
rando a inflação, esse valor deveria ser de R$390,00, 
para que S.Exa. continuasse com a possibilidade de 
cumprir sua palavra. Mas, fazendo os cálculos sem a 
inflação, apenas uma reposição pura e simples, dupli-
cando o salário mínimo, o valor deveria ser, no início 
do ano, de R$360,00, para que se cumpra não a pa-
lavra da Oposição, mas a do Presidente da República, 
empenhada durante sua campanha e no início do seu 
Governo. Todos nós, milhões de brasileiros, somos tes-
temunhas. Vários jornais noticiaram que o Presidente 
dobraria o poder de compra do salário mínimo. 

Os trabalhadores ficaram frustrados no começo 
deste ano, pois, além de o reajuste ter sido fora da 
época prevista, mal repôs a inflação. O salário mínimo 
hoje é de R$260,00 – o Governo ainda está devendo 
R$40,00 deste ano. Se quiser repor o salário mínimo, 
que não pense em R$286,00, ou em R$300,00, mas 
em R$360,00, no mínimo, para cumprir sua palavra.

Na verdade, vemos muita alegria e comemoração 
com os indicadores financeiros. Ora, se o País está 
com indicadores tão positivos, por que não repassa-
mos uma pequena fatia deles para os trabalhadores? 
Por que os indicadores constantemente vão para os 
banqueiros ou para os grandes empresários, e o tra-
balhador brasileiro continua sendo maltratado? 

Não me venham com reajustes inócuos, que sempre 
são acompanhados de grandes explicações. A principal 
delas é a de que os Prefeitos não agüentam repassar o 
salário mínimo. Ora, para que se candidataram, se tinham 
conhecimento de que não agüentariam um salário mínimo 
maior? Deveriam ter ficado fora das eleições! Prefeito que 
não tem convicção de fazer o melhor pelo seu povo para 
que se candidatou? Deveria candidatar-se justamente 
para melhorar a qualidade de vida do povo! 

Esse compromisso cabe também ao Presidente. 
Na verdade, o que tem melhorado no nosso País 

é a qualidade de vida dos banqueiros e dos grandes 
empresários. 

Durante o discurso do Sr. Moroni Torgan, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca os Srs. Deputados e as Sras. 
Deputadas para virem ao plenário, a fim de iniciarmos 
a Ordem do Dia. 

O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição 
de Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores, peço per-
missão a V.Exa. e aos nobres pares para, em não mais 
de 1 minuto, rebater a fala do Deputado Jair Bolsonaro, 
que antecedeu ao Deputado Moroni Torgan. 

Além de sua fala agredir o povo brasileiro, S.Exa. 
faz caluniosa afirmação ao chamar de delator o nobre 
ex-Deputado e atual Presidente do Partido dos Traba-
lhadores, José Genoíno. 

Por isso, repudio veementemente a fala do Depu-
tado Jair Bolsonaro quando se refere ao Presidente do 
Partido dos Trabalhadores, partido com maior represen-
tação nesta Casa, de reconhecimento internacional, 
um dos maiores partidos já surgidos no mundo. 

S.Exa. não poderia fazer qualquer tipo de ilação 
neste Plenário, em especial, repito, ao ex-Deputado e 
atual Presidente do Partido dos Trabalhadores, José 
Genoíno, e ao nobre Deputado Luiz Eduardo Gree-
nhalgh – representante do Estado de São Paulo que 
tem demonstrado competência e, acima de tudo, com-
promisso com as causas sociais a respeito de quem 
praticamente faz uma calúnia, acusando-o de praticar 
ilegalidade jurídica.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca os Srs. Deputados e as Sras. 
Deputadas para virem ao plenário, a fim de iniciarmos 
a Ordem do Dia.

Convoco também o Deputado José Militão, Relator 
da Medida Provisória nº 219, para vir ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho a satisfação de fazer este breve comu-
nicado ao povo do Estado do Rio de Janeiro: a renda 
per capita do nosso Estado já é a segunda maior do 
País, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística – IBGE referente ao 
ano de 2002.

O Rio de Janeiro está localizado no Sudeste 
do Brasil, uma região rica e dinâmica, e oferece fácil 
acesso ao maior mercado consumidor da América do 
Sul. O grande gargalo que ainda temos refere-se ao 
escoamento da produção agrícola, que está ligado di-

retamente à melhoria da infra-estrutura de transportes. 
Nesse aspecto, precisamos melhorar muito.

O Produto Interno Bruto – PIB estadual, segundo 
a Fundação CIDE, atingiu mais de 88 bilhões de reais, 
ou seja, 12,9% do PIB brasileiro. Se fosse um país, o 
Rio de Janeiro seria o quarto maior da América Latina 
em valor de produto real.

O resultado exitoso do Rio de Janeiro mostrou 
que o ano foi marcado pelo bom desempenho da agro-
pecuária, da extração mineral e, sobretudo, da indús-
tria petrolífera. Em outras palavras, o Estado produziu 
mais, a renda aumentou e a expectativa de vida me-
lhorou também.

Finalizo meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
com a certeza de que esses resultados influenciarão 
diretamente na melhoria da qualidade de vida do povo 
carioca e fluminense, para o que concorrerá também 
a instalação da nossa tão sonhada refinaria.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que mande regis-
trar e divulgar nos meios competentes desta Casa este 
meu pronunciamento.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, recebemos, com grande alívio, a 
notícia de que o Ministério das Cidades promoverá a 
retomada e a ampliação de investimentos, especial-
mente nas áreas de habitação e saneamento ambien-
tal, como parte de uma nova Política Nacional de De-
senvolvimento Urbano, que se apresenta respaldada 
pela promessa de contar com nada menos que R$13 
bilhões em recursos.

Na área habitacional, que se constitui para os 
brasileiros em garantia disciplinada no arts. 6º e 23, IX, 
da Carta Maior, já não é sem tempo uma ampla revisão 
de critérios e modelos dos sistemas de financiamento, 
de forma a resgatar definitivamente um dos maiores 
débitos sociais de sucessivos governos, consubstan-
ciados por desacertos na condução das políticas do 
setor. Atualmente, o déficit habitacional no Brasil ultra-
passa a casa dos 7 milhões de unidades, dos quais 
80% nas cidades e 92% se referem a famílias com 
renda inferior a 5 salários mínimos.

A adoção da Tabela Price na atualização dos 
contratos daqueles que não quitaram o saldo deve-
dor no prazo resultou em exagerados encargos para 
os mutuários. Se somarmos a esses elementos a de-
satenção quanto ao plano de equivalência salarial e 
o conseqüente comprometimento de renda, critérios 
que deveriam garantir justiça na determinação do valor 
das parcelas, temos então instalada a crise no Sistema 
Financeiro da Habitação.
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Contudo, entre 2003 e 2004, tivemos a adoção 
de programas que minoraram – mas ainda não resol-
veram – a situação. O Programa de Subsídio à Habi-
tação de Interesse Social – PSH e o Programa de Ar-
rendamento Residencial – PAR, além do recém-criado 
Programa Crédito Solidário, que permite o pagamento 
de empréstimo para a construção de casas, compra de 
terreno e aquisição de material de construção em até 
240 meses a juro zero, são modelos de sucesso que, 
esperamos, sejam fomentados com a nova injeção de 
recursos anunciada pelo Ministério das Cidades.

Quanto ao saneamento, foi alocado, através dos 
Ministérios das Cidades, da Saúde, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, valor superior a 4 bilhões 
de reais. 

A aplicação desse vultoso recurso, também inclu-
ído na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 
dar-se-á por meio de institutos como o Projeto de Sa-
neamento Ambiental em Regiões Metropolitanas, que 
já alcança Municípios de 27 Regiões Metropolitanas 
de 17 Estados e de 3 Regiões Integradas de Desen-
volvimento do Entorno, a chamada RIDES. 

Resta propugnarmos pela extensão desse aten-
dimento de forma a abranger todo o País, que se res-
sente imensamente de obras de implantação e am-
pliação de sistemas de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e lixo.

O contingente de excluídos do abastecimento 
de água potável já chega a 45 milhões de brasileiros. 
Além disso, 83 milhões não contam com esgotamento 
sanitário e 14 milhões ainda não têm coleta de lixo. 

O resultado imediato e nefasto dessa exclusão é 
o fato de que o atendimento de crianças em hospitais 
públicos refere-se, em mais de 60% dos casos, a mo-
léstias provocadas pela carência –  ou ausência –  de 
água tratada e de esgotos. Ou seja, o saneamento é 
tanto questão profilática quanto elemento de redução 
substancial de atendimentos médicos, permitindo a 
aplicação de recursos em outras áreas, também ca-
rentes, da saúde de nossa população.

Irrefutável o regozijo pela forma alvissareira como 
a notícia do incremento de recursos para a nova Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento Urbano tem sido 
divulgada pelo Ministério das Cidades. 

Esses efusivos alardes fazem aumentar a res-
ponsabilidade do Governo Federal, acerca da qual 
queremos ratificar nossa determinação na cobrança 
sistêmica e até contundente pelo cumprimento dos 
seus compromissos, muito especialmente quando se 
trata da liberação financeira de recursos inseridos no 
Orçamento Geral da União que por vezes não saem 
da seara de promessas adiadas.

Por se tratar de uma questão que, entre outras 
nuanças, açambarca a dignidade, a inclusão social e 
a saúde de milhões de brasileiros, estaremos atentos 
a seus desenlaces. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 

Presidência convoca os Srs. Deputados a virem ao 
plenário, para iniciarmos a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Hamilton Casara.

O SR. HAMILTON CASARA (PSB – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha participa-
ção hoje na tribuna da Câmara dos Deputados é para 
falar sobre o Estatuto do Desarmamento e a Campa-
nha Nacional do Desarmamento, com o foco no Esta-
do de Rondônia.

Ao aprovar o Estatuto do Desarmamento –  Lei 
nº 10.826/03 – , o Congresso Nacional atendeu ao cla-
mor do povo brasileiro contra a crescente escalada da 
violência em nosso País.

A Câmara dos Deputados lançou uma edição do 
Estatuto do Desarmamento, com o objetivo de fazê-
lo mais conhecido e principalmente respeitado, para 
que se cumpra o direito que todos temos à vida, à se-
gurança e à paz.

Aproveito todos os veículos de comunicação da 
Casa para repercutir parte do conteúdo do Estatuto 
do Desarmamento, a fim de que um número maior de 
brasileiros e brasileiras possam juntar-se ao contigente 
que opera em favor da paz no Brasil.

O Sistema Nacional de Armas, instituído no Mi-
nistério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com 
circunscrição em todo o território nacional, por si só 
não debelará as cerca de 40 mil mortes que ocorrem 
anualmente pelo uso de armas de fogo. É preciso que 
haja o engajamento de toda a população para ajudar 
os poderes constituídos nessa verdadeira guerra pela 
paz. Porém, pouco adiantará a mobilização da popu-
lação se as políticas não buscarem atingir o cerne da 
questão, ou seja, as causas que levam à violência.

Ao proibir o porte de arma de fogo em todo o ter-
ritório nacional, o Estatuto do Desarmamento faculta 
aos residentes em área rurais que comprovem de-
pender do emprego de arma de fogo para prover sua 
subsistência alimentar familiar autorização de porte na 
categoria “caçador”.

Essa faculdade vai ao encontro dos amazônidas, 
principalmente aqueles que vivem nos lugares mais 
longínquos da Amazônia brasileira.

Dispositivo assaz interessante é o da proibição da 
comercialização de armas de fogo e munição em todo o 
território nacional, que para entrar em vigor dependerá 
de aprovação mediante referendo popular, a ser realiza-
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do em outubro de 2005. A própria Constituição Federal 
diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio 
universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para 
todos e, nos termos da lei, mediante referendo.

A situação da violência no Estado de Rondônia 
não diferente da dos demais Estados da Federação. 
Entretanto, a Campanha do Desarmamento, que já 
produziu a apreensão de 600 armas de fogo em Porto 
Velho, é um alento e um sinal claro que a população 
está engajada na luta pela vida.

É com os primeiros passos que se conseguem as 
grandes caminhadas. Da mesma forma, é com peque-
nos gestos que se conseguem as grandes mudanças, 
que já começam a acontecer.

Sr. Presidente, quero elogiar a Polícia Federal 
por sua atuação na Campanha do Desarmamento, 
particularmente no meu Estado de Rondônia, pois 
tem tratado com muita dignidade as comunidades 
ribeirinhas, considerando o estado de necessidade 
daquela população. 

Lembro também a importante ação da Polícia Fe-
deral quando pôs ordem na Reserva Roosevelt, onde 
estabeleceu um controle efetivo do contrabando de dia-
mantes. Depois de termos conflitos nos quais morreram 
29 garimpeiros, a Polícia Federal tomou conta da situ-
ação, o que permitiu que vivamos hoje um estado de 
tranqüilidade e paz naquelas comunidades indígenas. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 

Presidência convoca os Srs. Deputados a virem ao 
plenário, para iniciarmos a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Passos.

O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em 1999 a Prefeita de Florianópolis, Angela Amin, 
encaminhou um projeto à Câmara Municipal visando 
à criação de um fundo provisório para dar suporte ao 
futuro Regime Próprio da Previdência Municipal.

Em julho de 2000, a Prefeita Angela Amin enca-
minhou à Câmara o PLC nº 250, que dispõe sobre os 
princípios, regras e procedimentos do novo Regime 
de Previdência do Município. 

Sem debates e com informações atuariais insufi-
cientes, o “pacote previdenciário” tornou-se uma temeri-
dade. O Executivo de Florianópolis, seguindo a cartilha 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, procura, por 
meio desse projeto, livrar-se do compromisso histórico 
de pagar a aposentadoria de seus servidores. O grau 
de insegurança em relação ao futuro dos servidores era 
tamanho que nos levou, como Vereador, à época, a pro-
duzir um parecer em separado, situando o risco de se 

aprovar o projeto sem os cálculos atuariais fundamentais 
e sem a constituição das reservas necessárias.

No final do parecer, datado de novembro de 2001, 
chamamos a atenção para a gestão do Fundo, desta-
cando: “uma gestão financeira desastrosa ou turbulên-
cias macroeconômicas muito acentuadas podem levar 
à perda total dos recursos do fundo”. 

Agora, passados 4 anos, a imprensa noticia que o 
Fundo Previdenciário de Florianópolis foi transferido da 
Caixa Econômica Federal para o Banco de Santos.

O que levou os gestores do Fundo a tomarem 
essa decisão precisa ser apurado com rigor. O Banco 
de Santos não era a instituição financeira adequada 
para receber o depósito dos recursos destinados à 
complementação da aposentadoria dos servidores. No 
balanço do ano passado, o Banco de Santos já acusava 
nos seus registros contábeis patrimônio negativo.

Representantes de alguns dos maiores fundos de 
pensão do País revelaram, em depoimento na Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara, que tiveram prejuí-
zos com a intervenção. Ontem tivemos a oportunidade de 
participar da reunião daquela Comissão, em que represen-
tantes de vários fundos, como o POSTALIS, dos Correios 
e Telégrafos, o FUNCEF, da Caixa Econômica Federal, e 
o INFRAPREV, da INFRAERO, anunciaram seus prejuí-
zos por conta da intervenção no Banco Santos. 

Estamos preocupados, porque o Fundo Previ-
denciário dos Servidores do Município de Florianópolis 
também operava com aquele estabelecimento bancá-
rio. Trata-se no mínimo de uma operação no mínimo 
temerária, e é preciso identificar quem orientou essa 
movimentação. Hoje os servidores do Município de 
Florianópolis estão bastante inseguros sobre o que vai 
acontecer com aqueles recursos que, com muita difi-
culdade, conseguiram acumular nos 5 anos do Fundo 
Previdenciário do Município.

A pergunta que está colocada é: o que levou os 
gestores dos fundos a optar pelo Banco de Santos, fa-
zendo migrarem os milhões de reais acumulados com 
as contribuições de seus participantes para um banco 
sem tradição no mercado financeiro? 

Quem articulou e orientou esta movimentação pre-
cisa ser identificado e devidamente responsabilizado. 

É o que eu tinha a dizer.
 O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Esta 

Presidência convoca os Srs. Deputados a virem ao 
plenário. Estamos aguardando quorum para dar início 
à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
reconhecemos que a ação de alguns partidos, principal-
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mente o PTB, o PL e o PP, no sentido de não deixarem 
a reforma política avançar na Comissão de Constituição 
e Justiça obteve resultado –  que, sem dúvida, frustrou 
grande parte da população brasileira – , mas temos a 
certeza de que estamos combatendo o bom combate. 

Adversidades, dificuldades e tropeços sofreremos 
nessa luta, que já vem de vários anos. O importante 
é que esta Casa entenda que não podemos fazer re-
forminhas de conveniência. Temos que ter a coragem 
de atacar o cerne do problema que vem distorcendo 
e viciando o processo eleitoral brasileiro.

Parlamentares já se manifestaram contra a lista 
fechada. Até o Líder de um partido disse que lista é 
coisa de coronel. Pelo visto, ele entende bem de indús-
trias, é um competente empresário, mas de sistema 
eleitoral realmente não entende nada.

Outro chegou a questionar: se lista fechada existe 
em países em que há parlamentarismo, por que tra-
zermos essa lista para o presidencialismo? Se essa 
regra prevalecer, então implantemos o sistema majo-
ritário no Brasil, com o que ninguém está de acordo. 
Queremos o sistema proporcional.

Quanto ao presidencialismo e ao parlamenta-
rismo, não discutimos sistema de governo, que já foi 
motivo de plebiscito, no qual o povo deliberou pelo 
presidencialismo.

Agora, é importante termos coragem de implan-
tar as mudanças que a população espera, para evitar 
escândalos a cada eleição, CPIs nos âmbitos nacio-
nal ou estadual, troca-troca de partidos. Somente nos 
últimos 22 meses, 133 Deputados Federais mudaram 
de sigla partidária 166 vezes. Isso não existe em lugar 
nenhum do mundo. É falha apenas do Parlamentar? 
Não. O atual sistema eleitoral induz a isso. 

Sobre o financiamento de campanha, alguns 
perguntam: como explicaremos ao povo que gastare-
mos 840 milhões de reais para financiar campanhas 
eleitorais quando não se tem dinheiro para educação 
e saúde? Sabem por quê? Porque uma campanha no 
Brasil hoje custa 10 bilhões de reais. Parcela mínima 
desses recursos vem de fonte lícita. A maioria é pro-
veniente de desvio do Orçamento, do narcotráfico, do 
jogo do bicho ou de tantas outras opções que finan-
ciam as campanhas no País.

Precisamos dar aos juízes eleitorais e aos tribu-
nais regionais condições de fazer auditorias nas con-
tas. Como fazê-las numa eleição com mais de 300 mil 
candidatos? Se houver candidatos em listas fechadas, 
as auditorias recairão apenas nos partidos. Assim, po-
deremos coibir essa distorção que vem prevalecendo 
nas campanhas eleitorais do Brasil. 

Agora, um candidato é eleito pelo volume da cam-
panha. V.Exas. enfrentaram campanhas neste ano, como 

todos nós. Sabem o que é considerado no interior como 
maior volume de campanha? Quem tem o melhor show-
mício, quem contrata maior número de cabos eleitorais, 
quem distribui mais camisetas, quem tem maior capa-
cidade de infra-estrutura em seu Município.

Queremos fortalecer os partidos, o que não será 
possível com o atual sistema eleitoral. Como fortalecer 
um partido se hoje o cidadão é pressionado em sua 
base, se o Governo tem mecanismos para convencer 
Deputados, em âmbito federal, estadual ou na Câmara 
de Vereadores, a mudar de partido? Eles condicionam 
sua sobrevivência a mecanismos de emprego ou de 
liberação de verbas do Orçamento.

Adiou-se o debate, mas teremos de enfrentá-lo 
no ano que vem. Esta Casa, que propôs reforma na 
Previdência, cobrou contribuição de aposentados e 
pensionistas e propõe o controle externo do Judiciário, 
precisa de coragem para implantar a reforma política e 
uma nova metodologia para as eleições no País.

No site da Câmara dos Deputados, há uma en-
quete intitulada Lista Preordenada, que diz: “Você con-
corda com a proposta de, nas eleições, os cidadãos 
deixarem de votar em candidatos individuais para votar 
em listas ordenadas previamente pelos partidos?” A 
pergunta foi feita induzindo o cidadão comum a votar 
contra a lista, sem mencionar seus benefícios, ou seja, 
que a lista fortaleceria partidos, inibiria o troca-troca 
partidário, viabilizaria o financiamento público de cam-
panhas, dando transparência aos gastos.

Essa pergunta induz o povo a ficar contra o ins-
trumento eleitoral mais moderno e eficiente: a lista 
fechada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Re-
gistro que está presente nas galerias grande comitiva 
de novos Prefeitos e Vice-Prefeitos de Santa Catarina, 
acompanhados do Deputado Leodegar Tiscoski. 

Obrigado a todos pela presença. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro manifesto 
dos funcionários da Rede Ferroviária Federal, que es-
tão preocupados com as notícias de que seria emitida 
medida provisória propondo a extinção da entidade. 
Não queremos isso, mas a criação de uma autarquia 
que defina a situação de todos aqueles ligados à Rede, 
um grande patrimônio que pode ser transferido para 
Prefeituras e Governos Estaduais. Não é necessária 
sua extinção, grande preocupação dos funcionários que 
neste momento se encontram fazendo manifestação 
em frente ao Palácio do Planalto, protestando contra a 
propalada medida provisória, que certamente acarre-
taria grande prejuízo para o patrimônio desta Nação.
Manifesto a que se refere o orador.



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53569 

SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL – PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, saúdo desta tribuna a personalidade admi-
rável, uma legenda da política brasileira, do ex-Gover-
nador, ex-Senador, ex-Deputado Federal, empresário e 
líder classista Cid Feijó Sampaio, na lucidez dos seus 
95 anos de idade. 

Referência da política pernambucana e nordes-
tina, Dr. Cid Sampaio pertenceu à estirpe dos líderes 
nacionais que militaram na histórica União Democrá-
tica Nacional (UDN).

Algumas informações devem ser transmitidas 
para conhecimento dos mais jovens e para a reflexão 
das gerações que acompanharam a trajetória política 
desse pernambucano. 

Engenheiro por formação acadêmica, Dr. Cid 
Sampaio tornou-se político devido à vocação irrecusável 
de trabalhar pelo bem comum. Pioneiro da modernida-

de, Cid Sampaio foi eleito Governador de Pernambu-
co numa memorável campanha em 1958, sob o lema 
da industrialização e da reforma do sistema tributário. 
Evidencie-se que ainda hoje estas são plataformas 
atuais na vida pública brasileira. Está na memória dos 
pernambucanos que as eleições para Governador em 
1958 foram das mais empolgantes no Estado e com 
repercussões em todo o Brasil. Naquela oportunidade, 
ele reuniu em torno de si o apoio de todas as bancas 
populares do Estado.

O lema de sua campanha político-eleitoral foi um 
verso de João Cabral de Melo Neto, que ainda hoje 
se repete: “A melhor medida do homem não é a mor-
te mas a vida”. 

Numa leitura atual, podemos dizer que o Dr. Cid 
Sampaio anteviu e implantou em Pernambuco o sistema 
atualmente chamado de Parcerias Público-Privadas. Sua 
iniciativa consistia no lançamento dos bônus BS para cir-
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cular no comércio, por meio do qual o Estado aumentava 
a arrecadação de impostos e os consumidores, deten-
tores dos bônus adquiridos por meio de notas fiscais, se 
tornavam parceiros dos empreendimentos estatais. 

Mediante parceria Estado-sociedade é que o Go-
vernador Cid Sampaio implantou a Companhia Pernam-
bucana de Borracha Sintética (COPERBO), indústria 
instalada no Município do Cabo, Região Metropolitana 
do Recife. Posteriormente, em 1971, a COPERBO foi 
vendida para a PETROBRAS. Atualmente, atuando 
como PETROQUISA, subsidiária da PETROBRAS, 
a empresa utiliza derivados de petróleo como maté-
ria-prima, sendo considerada estratégica no setor da 
petroquímica nacional e regional. O sucesso de hoje 
veio da antevisão de Cid Sampaio. 

Criou os distritos industriais do Curado e do Cabo 
e, mais tarde, os de Prazeres, Igarassu e Paulista. Trans-
formou a Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco, 
criando condições para o futuro BANDEPE. Fundou, 
ainda, a Companhia de Revenda e Colonização, que 
interferiu no mercado de produtos agrícolas no objetivo 
de reduzir preços de venda ao consumidor. É dele a ins-
tituição da CAGEPE (Companhia de Armazéns Gerais 
do Estado de Pernambuco), que construiu uma rede de 
silos e armazéns em todo o Estado (base de Caruaru e 
Arcoverde) e o silo portuário do Porto do Recife. 

A liderança de Cid Sampaio também se mostrou 
expressiva na condição de Presidente da Federação das 
Indústrias e no Sindicato das Indústrias de Açúcar de Per-
nambuco. Nessas entidades representativas de classe, 
ele imprimiu a marca da modernidade administrativa e 
lutou pela implantação de um sistema tributário eficiente 
e dinâmico, daí emergindo como líder político. 

Depois de ser Governador de Pernambuco no 
quadriênio 1959-1962, Cid Sampaio teve participação 
decisiva nas alianças políticas que formavam a “Frente 
do Recife”, como pólo aglutinador de empresários e 
lideranças políticas em Pernambuco. 

Nos idos de 1967, extintas as legendas da UDN, 
PSD e demais partidos, Dr. Cid Sampaio filiou-se à 
Aliança Renovadora Nacional e foi eleito para exercer 
o mandato na Legislatura de 1967 a 1971. Fiel à sua 
vocação de estudioso dos problemas nacionais, dei-
xou sua marca construtiva durante essa passagem no 
Congresso Nacional. 

Ao rebelar-se contra o bipartidarismo artificial 
vigente na época, disputou em 1978 vaga de senador 
numa sublegenda da Arena contra o então candidato 
do MDB, atual Governador Jarbas Vasconcelos, sain-
do vitorioso o ex-Governador Nilo Coelho. A partir da-
quela eleição, o sistema de sublegendas partidárias 
começou a ser questionado com mais vigor até ser 
revogado depois das eleições de 1982. 

Ao falecer o Senador Nilo Coelho em 1983, Dr. 
Cid Sampaio assumiu a vaga na Câmara Alta na con-
dição de segundo candidato mais votado nas eleições 
de 1978. Até 1987 teve uma atuação das mais profí-
cuas no Senado da República. 

A partir de então, Cid Sampaio tornou-se mais 
um espectador privilegiado, conselheiro e referencial 
da política pernambucana, ao invés de protagonista 
das atividades partidárias. 

Hoje, aos 95 anos, em plena lucidez e no convívio 
fraterno com os familiares, admiradores e amigos, tem 
um legado de realizações em favor de Pernambuco, 
das gerações passadas, atuais e futuras. 

Espírito público e devoção às causas do desen-
volvimento e da cidadania, eis a sua marca indelével. 
Como ser social e criatura humana, Cid Feijó Sampaio 
é exemplo de honradez, competência, lealdade, soli-
dariedade e dignidade. 

Muito obrigado.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna hoje para expor mi-
nha preocupação, como Parlamentar defensor de um 
mundo mais igual, fraterno e humano, com a redução 
dos porcentuais de ajuda dos países ricos às nações 
mais pobres. 

Segundo ampla matéria divulgada na edição de 
ontem da Folha de S.Paulo, a porcentagem da riqueza 
interna que os países mais abastados destinam aos pa-
íses mais pobres caiu pela metade nos últimos 40 anos. 
Ela era de 0,48% entre 1960 e 1965. É hoje de 0,24%. 

A informação foi divulgada, segundo o jornal, pela 
Oxfam, entidade sediada em Londres que monitora a 
evolução dos indicadores de saúde, educação, igualdade 
e pobreza. Os países mais ricos fixaram na ONU, em 
setembro de 2000, a chamada Declaração do Milênio. 
Para atingir alguns objetivos em 2015, como acabar com 
a fome e a miséria, os mais ricos precisariam investir em 
ajuda externa 0,7% de suas rendas internas. 

Apenas 5 deles atingiram ou superaram essa 
meta, informa o relatório. São eles a Noruega, a Di-
namarca, a Holanda, Luxemburgo e a Suécia. Os de-
mais estão aquém, e o exemplo mais evidente são os 
EUA, com apenas 0,14% de sua renda destinada aos 
países mais pobres. 

Uma comparação com os anos 60 é problemática, 
pois, na época, a URSS, os EUA e seus aliados mais ricos 
distribuíam dinheiro segundo a lógica da Guerra Fria. 

A prioridade americana é hoje a guerra ao ter-
rorismo. O Financial Times, comentando o relatório 
da Oxfam, diz que os EUA não destinam dinheiro aos 
países que mais precisam, mas àqueles com papel 
estratégico no combate ao extremismo islâmico. 
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Um exemplo tirado do estudo de 91 páginas que a 
Oxfam publicou ontem: em 2002, um terço do aumento 
de verbas destinadas aos países mais pobres benefi-
ciou o Afeganistão e o Paquistão, que estão na linha 
de frente da tentativa de neutralização da Al Qaeda. A 
ajuda americana a Israel, Egito, Jordânia, Iraque, Tur-
quia e Afeganistão totalizou, em 3 anos, uma quantia 
idêntica à encaminhada aos demais países mais ca-
rentes. A Oxfam diz que “a guerra ao terrorismo tira a 
ajuda de países de que mais a necessitam”. 

Com isso, entre os 8 objetivos fixados há 4 anos 
pela Conferência do Milênio da ONU, apenas 1 – re-
duzir pela metade a pobreza – poderá ser atingido. Os 
demais estão comprometidos, como a universalização 
da educação primária, a redução da desigualdade en-
tre os sexos e a redução da mortalidade infantil, diz a 
matéria da Folha. 

Segundo a Oxfam, US$100 milhões são pagos dia-
riamente em juros de dívida externa pelos países mais 
pobres. Em termos globais, em 2003, os mais pobres 
pagaram US$39 bilhões de suas dívidas e receberam 
US$27 bilhões em programas de ajuda. Um país como a 
Zâmbia gastou em juros o dobro do que em educação.

O distanciamento das metas do milênio significa 
que, até 2015, 45 milhões de crianças deverão morrer, 
247 milhões da África abaixo do Saara continuarão a 
sobreviver com menos de US$1 por dia, 97 milhões de 
crianças não freqüentarão uma escola e 53 milhões 
não terão saneamento.

Esse quadro se reverteria caso, nos países mais 
ricos, se gastasse o equivalente a US$80 por habitante 
em programas de auxílio. Essa ajuda eqüivaleria a um 
quinto dos gastos dos ricos com defesa ou a metade 
do que gastam em subsídios agrícolas. 

O dado mais alarmante, Sr. Presidente: confor-
me os países ricos se tornam mais ricos, eles estão 
doando menos, o que é um escândalo que precisa ser 
revertido. A conclusão a que se chega desse relatório 
é que infelizmente o mundo está cada vez mais desi-
gual. Os países ricos querem ficar cada vez mais ricos, 
em detrimento das nações empobrecidas. Em outras 
palavras, é preciso uma nova ordem econômica mun-
dial. Do contrário, as crises sociais futuras entre ricos 
e pobres serão cada vez mais dramáticas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Obrigado pela atenção a mim dispensada pelos 

nobres pares desta Casa. 
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não cometeu nenhum exagero o Sr. Maurí-
cio Corrêa, ex-Presidente da OAB do Distrito Federal, 
quando, por ocasião de sua passagem pelo Ministério 
da Justiça, teve oportunidade de cancelar milhares de 

inscrições de entidades ditas filantrópicas, mas que, 
na verdade, faziam a chamada “pilantropia”.

É que essas entidades, Sr. Presidente, com o 
rótulo de utilidade pública, inscreviam-se no Conselho 
Nacional de Serviço Social simplesmente para fugir 
do Imposto de Renda e outras obrigações que a lei 
manda sejam cumpridas.

Estas nossas considerações, Sr. Presidente, vêem 
também a propósito de estudos realizados pela Receita 
Federal apontando as 100 maiores instituições devedoras 
do Fisco, todas elas por sonegação. Para que se tenha 
uma idéia, entre perdão e renúncia fiscal, as entidades 
contempladas respondem por mais de 800 milhões de 
reais que o INSS deixou de recolher só no ano passado. 
Figuram como entidades filantrópicas, mas, na verdade, 
são universidades e escolas particulares que têm nas 
classes média e alta sua principal clientela. 

Corroborando com declarações do ex-Presiden-
te da República Fernando Henrique Cardoso de que 
o Estado não tem nenhum controle sobre as finanças 
públicas – a pagar ou a receber –, o Conselho Nacional 
de Assistência Social admite que o acompanhamento 
das atividades de filantropia efetivamente praticadas 
pelas instituições beneficiárias ainda é frouxo. E põe 
frouxo nisso, Sr. Presidente!

A modernidade que o País procura, infelizmente 
tropeça em acidentes de linguagem fantasiosa, para 
esconder as verdadeiras intenções dos nossos gover-
nantes. É o caso, por exemplo, da expressão “vontade 
política”, que não existe em dicionário nenhum no mun-
do, mas é usada para escamotear a falta de sincerida-
de do administrador para com o verdadeiro sentido do 
cumprimento do dever. Usa-se o termo para justificar o 
omissão, o que é uma vergonha, Sr. Presidente.

O Governo dispõe de meios mais que suficientes 
para passar tudo isso a limpo. É só lembrar que conta 
com os fiscais da Receita Federal, do INSS, do próprio 
Tribunal de Contas da União e da Polícia Federal. Em 
outras palavras, vontade política não passa de um jogo 
de conveniências altamente condenável.

Enquanto isso, a Administração Pública está 
sucateada, com o funcionalismo sem um centavo de 
aumento salarial considerável há anos, e o Governo 
insiste em dizer que não tem recursos. Não tem porque 
não quer, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL 

– BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, no início deste semestre 
compareci a esta tribuna para denunciar graves e 
sérias irregularidades que vinham sendo praticadas 
por determinadas agências de viagens e turismo, as 
quais, por meios fraudulentos, lesavam a administra-
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ção pública nas licitações para aquisição de bilhetes 
de passagens aéreas.

Em decorrência, formulei representações peran-
te o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas 
da União, a Controladoria Geral da União e o Depar-
tamento de Polícia Federal, visando à apuração nas 
respectivas áreas de atuação.

Decorridos menos de 6 meses, retorno a esta tri-
buna para, desta feita, informar a esta Casa que dos pro-
cedimentos instaurados para investigação das irregulari-
dades praticadas pelas agências indicadas, envolvendo 
os Ministérios da Defesa, da Fazenda, das Cidades e da 
Previdência e Assistência Social, 3 já foram concluídos, 
restando comprovada a procedência das denúncias.

Em expediente que me foi recentemente dirigido, 
o Ministro de Estado da Defesa comunicou que de fato, 
em sindicância instaurada por aquela Pasta Ministe-
rial, ficou apurado que a empresa Itiquira Turismo Ltda. 
emitiu passagens jamais utilizadas, embora houvesse 
sido efetivada a cobrança por meio da inclusão desses 
bilhetes nas faturas da agência, sem que procedesse a 
qualquer reembolso posterior ao órgão contratante. Em 
decorrência, foi a Itiquira Turismo compelida a restituir 
aos cofres públicos o produto da fraude, providência 
essa que já teria sido atendida, limitando-se a referida 
empresa apresentar inconsistentes evasivas para jus-
tificar a prática delituosa finalmente comprovada.

Prosseguem, no entanto, as investigações afetas 
ao TCU para melhor dimensionamento da fraude no 
âmbito do Ministério da Defesa.

Quanto aos Ministérios da Fazenda e da Cidade, 
o TCU já concluiu as investigações pertinentes.

No Acórdão 2.006/2004, o eminente Ministro Adil-
son Motta, em seu brilhante relatório, constatou que a 
agência Trips Passagens e Turismo de fato processou 
inúmeras emissões, levando-se em conta a diferença 
entre a tarifa cheia e a tarifa promocional obtida, fazen-
do incidir a respectiva redução da comissão ofertada 
sem que tal metodologia estivesse autorizada pelo 
contrato em vigor, chegando, na grande maioria dos 
casos, a atingir a totalidade da comissão.

Essa fraude, cabalmente comprovada, ensejou a 
devolução dos valores indevidamente recebidos pela 
empresa no período de outubro de 2003 a março de 
2004, também por mim indicado apenas por amostra-
gem, tendo o TCU determinado ao Ministério da Fa-
zenda uma auditoria em todas suas outras 14 unidades 
gestoras atendidas pela referida agência de viagens, 
com vistas a proceder a detalhado levantamento da 
verdadeira extensão da fraude.

No âmbito do Ministério das Cidades, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, igualmente o TCU jul-
gou procedente minha representação.

De acordo com o relatório objeto do Acórdão 
1.939/2004, o Ministro Marcos Vilaça acolheu o parecer 
da Unidade Técnica que concluiu ter a PWA Agência 
de Turismo Ltda., atual prestadora de serviços nessa 
modalidade de fornecimento de passagens aéreas, 
utilizado sistematicamente de valores de tarifa cheia 
superiores ao efetivamente praticado pelas companhias 
aéreas, obtendo, com tal artifício fraudulento, redução 
no seu desconto contratual, aumentando assim o valor 
pago pelo Ministério contratante.

Apesar de o TCU não determinar a instauração de 
procedimento de Tomada de Contas Especial, as me-
didas coercitivas, segundo informa o eminente Relator, 
já estão sendo adotadas pelo Ministério das Cidades 
no sentido de se obter o ressarcimento dos valores re-
cebidos indevidamente pela agência fraudadora.

Resta, por fim, Sr. Presidente, apenas a conclusão 
das investigações em andamento relativas às fraudes 
envolvendo a agência Eurexpress Travel Ltda., no âm-
bito do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
para se confirmar a integral procedência de todas as 
denúncias formuladas.

Diante dessa constatação, espera-se que as pu-
nições não se limitem à restituição dos valores, como 
já imposto nos casos apurados. É necessário também 
que a Administração adote providências no sentido de 
impedir que as empresas infratoras continuem pres-
tando-lhe serviços. Devem as referidas empresas não 
apenas ter seus contratos imediatamente rescindidos 
como também ser declaradas inidôneas e impossibili-
tadas de licitar pelo prazo de 2 anos, além da sanção 
penal aos respectivos sócios e diretores. 

Somente assim será possível combater essa 
nefasta prática que consome os já limitados recursos 
públicos. O País precisa dar um basta à corrupção, 
e somente com medidas enérgicas poderá conter a 
roubalheira generalizada a que temos assistido nos 
últimos anos. 

É nosso dever, dentre outros, fiscalizar, denunciar, 
cobrar das autoridades competentes rápidas e ágeis 
providências, sem perseguição, sem revanchismo, 
mas também sem protecionismo nem preservação da 
imagem de quem quer que seja, por mais importante 
e influente que seja a personalidade envolvida.

Este, Sr. Presidente, o registro que peço seja consig-
nado nos Anais desta Casa, até como forma de prestação 
de contas desta minha modesta contribuição ao País.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, os agricultores familiares do Oeste do Es-
tado de Santa Catarina protestaram, esta semana, com 
o objetivo de pressionar o Governo Federal e a Caixa 
Econômica Federal a que mudem algumas regras do 
financiamento para construção e reforma de moradias 
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no meio rural. Cerca de 500 agricultores familiares re-
alizaram uma caminhada pela Av. Getúlio Vargas, em 
Chapecó, e foram até a superintendência regional da 
Caixa, munidos de pés de milho, cestas com produtos 
agrícolas e uma casa em miniatura. 

Eles entregaram a pauta de reivindicações que já 
deve ter sido encaminhada a Brasília, através da supe-
rintendência regional da Caixa Econômica. A Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região 
Sul pretende marcar uma audiência com a direção na-
cional da Caixa e, se necessário com o Ministério das 
Cidades, para tratar do assunto. Na segunda-feira, o 
Governador de Santa Catarina estará recebendo em 
audiência os agricultores do Estado.

As reivindicações dos agricultores familiares, são 
mais do que justas. Eles pedem a substituição do se-
guro de crédito, que cobra entre 25% e 30% do valor 
das parcelas do financiamento, por um Fundo de Aval, 
que vai descontar 2,5% do valor financiado, que poderá 
ser sacado pela Caixa para cobertura da inadimplên-
cia. O que sobrar volta para os agricultores. A isenção 
das cobranças de taxa de R$130 para consulta e en-
caminhamento de operação pela Caixa dos projetos 
de melhoria nas moradias com recursos do FGTS é 
também solicitada pelos agricultores que reivindicam 
a liberação dos recursos para habitação do Fundo do 
Desenvolvimento Social para famílias com renda até 
R$720 por mês. Além disso, solicitam recursos para 
três mil moradias na Região Sul ainda este ano, agili-
dade na implementação dos programas e contrapartida 
do governo do Estado nas moradias do Programa de 
Subsídio a Habitação, com financiamento de R$2,5 
mil, com juros de 3% ao ano e prazo de pagamento 
de 10 anos. Isso vale para 184 moradias construídas 
ou em construção e garantia de complementação de 
recursos para mais 250 moradias em 2005. 

O custo do crédito de seguro aumenta em R$3 mil 
um financiamento de R$7 mil. Para isso a sugestão dos 
agricultores é formar um Fundo de Aval entre os benefi-
ciados, que reduziria os custos. A inadimplência do Pro-
grama Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, não 
chega a 3%, e por isso o crédito pode ser mais barato. 

Vale ressaltar que Santa Catarina é o 6º maior produ-
tor de alimentos do País e na agricultura e na agroindústria 
estão os sólidos pilares do seu desenvolvimento. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a essa tribuna no dia de hoje 
para congratular-me com o Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados – SERPRO, que neste mês de 
dezembro próximo completará 40 anos de funciona-
mento, um marco de maturidade, o momento ideal para 

a Empresa fortalecer os laços com seus empregados, 
clientes, fornecedores e parceiros, e com a sociedade 
brasileira, destinatária de todas as suas ações.

Trabalhar com tecnologia da informação é um 
privilégio por um duplo motivo. Primeiramente, por-
que a tecnologia do SERPRO é feita por pessoas que 
dão sentido às informações, agregam seus conheci-
mentos, experiências e capital intelectual para que a 
empresa forneça soluções com qualidade. Por outro 
lado, a tecnologia tem sentido se for útil para melho-
rar a vida das pessoas. Essa dimensão está presente 
nos empregados do SERPRO, que enxergam, do ou-
tro lado dos seus processos de trabalho, os usuários, 
clientes e cidadãos como beneficiários dos serviços 
prestados. Portanto, nestes 40 anos de SERPRO, a 
meta é valorizar as pessoas naquilo que elas têm de 
mais singular e precioso, que é a sua capacidade de 
aprender e de fazer da tecnologia um instrumento que 
possa melhorar as vidas de outras pessoas. 

O Serviço Federal de Processamento de Dados 
– SERPRO foi criado por lei em dezembro de 1964. É 
um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e cres-
ceu desenvolvendo programas e serviços que permi-
tiram maior controle e transparência sobre a receita e 
os gastos públicos. Consolidou-se, ao longo desses 
anos, aprimorando tecnologias adotadas por diversos 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e in-
corporadas à vida do cidadão brasileiro. 

Situa-se, fisicamente, em uma sede central, lo-
calizada em Brasília, e em 10 regionais distribuídas 
pelo território nacional. São aproximadamente 8.500 
empregados alocados em mais de 330 Municípios 
brasileiros. A regional Salvador abrange os Estados 
da Bahia e Sergipe, com cerca de 450 empregados, 
a grande maioria sediada em Salvador.

Seu mercado de atuação Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, está no segmento das finanças públi-
cas, constituído pelo Ministério da Fazenda, com suas 
secretarias e demais órgãos, correspondendo a 85,2% 
do volume de negócios da empresa. Atua também no 
segmento das ações estruturadas e integradoras da 
Administração Pública Federal, que é constituído pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e es-
tende-se a outros órgãos governamentais que venham 
a constituir ações nesse segmento e demandem os 
serviços característicos da empresa. Novidades como 
Declaração de Imposto de Renda via Internet, sistemas 
informatizados que gerenciam o Orçamento da União, 
redes que permitem integrar balancetes contábeis ao 
Fundo de Participação de Estados e Municípios, servi-
ços computadorizados que informam o quanto o Brasil 
exporta e importa, tudo isso tem a marca do SERPRO, 
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razões mais que suficientes para justificar a apresen-
tação da presente moção de congratulação.

Na oportunidade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero ressaltar a valiosa contribuição que os ser-
vidores do Serviço Federal de Processamentos de Da-
dos – SERPRO têm dado para a construção do órgão, 
constituindo-se em verdadeiros protagonistas na história 
de sucesso da instituição e na construção da imagem de 
serviço de excelência que se confirma ano após ano de 
funcionamento do SERPRO, momento em que aproveito 
para congratular-me com todo o seu corpo funcional.

Solicito à Mesa Diretora desta sessão que a pre-
sente moção de congratulação seja encaminhada, para 
conhecimento, ao Serviço Federal de Processamento 
de Dados – SERPRO, nas pessoas do seu Presidente, 
o Dr. Henrique Costábile, e dos diretores Sérgio Rosa, 
Armando Frid e Sérgio Cangiano, bem como seja di-
vulgada pelos órgãos de comunicação da Casa e di-
vulgada no programa A Voz do Brasil.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, há diversas definições 
de globalização. Uma delas diz que globalização é a 
“competição generalizada entre empresas, apoiadas 
pelos seus respectivos Estados nacionais”; outra define 
globalização como a “competição generalizada entre 
nações, por meio das suas empresas”. Nas duas de-
finições, tanto o Estado nacional quanto as empresas 
desempenham papéis absolutamente fundamentais. 
Daí a relevância de se ter um empresariado nacional 
capacitado, para capitanear essa guerra comercial que 
hoje substitui a guerra fria no concerto das nações.

O estudo da gênese desse empresariado reve-
la ricos exemplos, verdadeiros estudos de casos que 
merecem aqui serem registrados.

Um típico exemplo é o da empresa Morlan, criada 
em 1951, na cidade de Orlândia, em São Paulo. Seu fun-
dador, Pedro Tassinari Filho, engenheiro químico forma-
do pela Politécnica, conseguiu enxergar que o ramo era 
promissor. Afinal, existiam na época, no Brasil, apenas 
metalúrgicas de pequeno porte. E nenhuma fabricava 
arames e telas, que eram importados. Paralelamente a 
isso, a 2ª Guerra Mundial havia propiciado o surgimento 
de novas ligas metálicas, e, mais importante: o pós-guerra 
criava um mundo novo, marcado pelas inovações.

A Morlan se especializou na produção de produtos 
de uso diário que faltavam no Brasil e eram importados 
dos Estados Unidos e da Europa: pregos e arames de 
baixo teor de carbono, de todos os tipos, inclusive para 
agropecuária, para eletrificação, em cordoalhas ou em 
telas. A empresa investiu maciçamente em pesquisa, 
o que permitiu que o Brasil, de importador, passasse 
à condição de exportador do produto. 

Não é fácil para uma empresa tipicamente bra-
sileira conquistar grandes mercados. Depois de suprir 
o mercado interno, em 1981, a Morlan abriu caminho 
para a exportação. 

Graças à qualidade de seus produtos, fabricados 
com alta tecnologia e matéria-prima de primeira qua-
lidade, conquistou mercados na Europa, nos Estados 
Unidos, em países das Américas do Sul e Central, na 
África e na Oceania. Mas não só tecnologia e seleção 
da matéria-prima garantem qualidade. Há um terceiro 
componente, não menos importante, que é o capital 
humano. Por isso, a empresa que investe muito em re-
cursos humanos aumenta sua competitividade. 

A Morlan mantém centros de treinamento e qua-
lificação, estrutura de esportes, recreação, assistência 
social e cooperativismo e completo plano de saúde, tudo 
extensivo à família dos funcionários. Desde 1994, essa 
empresa adotou o sistema de distribuição de lucros. 
Num país que luta para acabar com emprego informal 
e para que os trabalhadores tenham acesso à qualifica-
ção, aperfeiçoamento e direitos, é importante destacar 
os ganhos que esses benefícios trazem às empresas. 

Fruto de tudo isso, hoje a Morlan é uma das gran-
des exportadoras nacionais. Seu pioneirismo permitiu 
que ela chegasse a exportar mais de 10 milhões de 
dólares por ano. O mais importante, porém, é que des-
de o seu surgimento, em 1951, o Brasil passou a eco-
nomizar divisas e, a partir de 1981, a receber divisas 
através das exportações feitas pela fábrica. Por isso o 
registro desses capitães de indústria empreendedores 
que acreditaram no potencial do País e não temeram 
enfrentar a concorrência das empresas estrangeiras.

Pedro Tassinari Filho alocou sua experiência e 
espírito empreendedor além dos limites empresariais: 
foi Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, 
no Governo Paulo Egydio Martins, quando, preocupado 
com o meio ambiente, deu efetiva contribuição à defesa 
das áreas florestais, em especial na preservação da 
Serra do Mar e no desenvolvimento da modernização 
agrícola. Criou também o Centro de Pesquisas do Vale 
da Ribeira e investiu na ampliação da capacidade de 
estocagem de grãos pela CEAGESP, com o uso de 
silos graneleiros regionalizados.

Tassinari foi ainda Prefeito de Orlândia, onde re-
alizou gestão inovadora.

Por fim, Sr. Presidente, ressalto o fato de que esse 
grande empresário transmitiu a seus filhos os princípios 
que fazem da Morlan uma empresa modelar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Apre-

sentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições 

a apresentar queiram fazê-lo.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT 
Dr. Benedito Dias PP 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PPS 

Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS 
Anselmo PT 
Confúcio Moura PMDB 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

João Correia PMDB 
João Tota PL PL/PSL
Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP 
César Bandeira PFL 
João Castelo PSDB 
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Nice Lobão PFL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Luiz Couto PT 
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PFL 
Joaquim Francisco PTB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
Luiz Piauhylino S.Part. 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Miguel Arraes PSB 
Roberto Magalhães S.Part. 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
Jurandir Boia PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL PL/PSL
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes S.Part. 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Athos Avelino PPS 
Carlos Mota PL PL/PSL
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Herculano Anghinetti PP 
Jaime Martins PL PL/PSL
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João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
José Militão PTB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair PT 
Odelmo Leão PP 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Ronaldo Vasconcellos PTB 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
José Carlos Elias PTB 
Manato PDT 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PL PL/PSL
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Edson Ezequiel PMDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PTB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT 
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Miro Teixeira PPS 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino PSC 
Rodrigo Maia PFL 

Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB 
Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dr. Evilásio PSB 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PT 
Jamil Murad PCdoB 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Rubinelli PT 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 6
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DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PP 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet S.Part. 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 15

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Ary Vanazzi PT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcisio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 260 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
voco o Deputado José Militão, Relator da Medida Pro-
visória nº 219, para vir ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 219, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 219, de 2004, que dispõe so-
bre o desconto de crédito na apuração da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL e da Contribuição para o PIS/PA-
SEP e COFINS não-cumulativas, e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:14-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 28-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-11-04 (46º 

DIA)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Sobre 
a mesa requerimento do nobre Líder do PFL.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos termos 
do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada de 
pauta da Medida Provisória nº 219/04, constante do 
item 01 da presente Ordem do Dia. 
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Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2004. – José 
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – In-
dago do Deputado Ronaldo Caiado se manterá o re-
querimento.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, vou mantê-lo. Até o 
momento, o Deputado José Militão não concluiu seu 
relatório. Estamos pedindo prazo, porque vários pontos 
ainda não foram acordados, entre eles os problemas 
dos caminhoneiros, das rações e dos medicamentos 
veterinários, além de outras questões como a do mi-
lho, trigo e pão. Seria prudente darmos um prazo para 
o Relator nos encaminhar o seu parecer. 

Assim, Sr. Presidente, solicitamos a manutenção 
do requerimento de adiamento de sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RONALDO CAIADO – Sr. Presidente, peço 

verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Ve-

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PDT? 
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
não quer fazer oposição por fazer. Preferimos que a 
matéria seja submetida à votação. Resguardamo-nos 
para a discussão do mérito. 

O PDT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PSB? (Pausa.)
Como vota o PPS? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL –MG. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, ainda não vimos o texto. Por esse motivo, estamos 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PPS?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSDB?

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
aguardando o texto. Assim, vamos continuar em obs-
trução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PTB? (Pausa.)

Como vota o PP?
O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP está 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PFL?

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos pedindo a compreensão de todos os Líderes 
de partidos, porque até o momento o Relator sequer 
concluiu o parecer. Não podemos discutir essa medida 
provisória, pois não temos nem o projeto de conver-
são. Acreditamos prudente aprovar o requerimento de 
retirada de pauta e aguardar. 

O PFL encaminha a favor da obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota o PSB, Deputado Gonzaga Patrio-

ta?
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PT?

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT entende 
que precisamos avançar na pauta e vota “não”, para 
garantir a votação dessa medida provisória ainda no 
dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota a Liderança da Minoria? (Pausa.)

Como vota a Liderança do Governo? (Pausa.)
Como  vota o PTB, Deputado Josué Bengtson? 
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PTB, partido do Relator, Deputado José 
Militão, gostaria de, primeiro, receber o parecer para, 
depois, emitir opinião. Com certeza votaremos com o 
Relator, mas no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O PTB 
está em obstrução, Deputado Josué Bengtson? 

O SR. JOSUÉ BENGTSON – Votamos “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Obri-
gado.

Como vota a Liderança do Governo? (Pausa.)
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O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pe-
diria a V.Exa. e aos demais Líderes e Parlamentares 
atenção. Estamos aqui com o nobre Relator dessa im-
portante e complexa matéria, Deputado José Militão, 
que está praticamente ultimando o seu relatório. Nossa 
demora deve-se apenas à preocupação que tivemos 
de ouvir o Senado, a fim de que o parecer abrangesse 
o máximo do consenso naquela Casa. 

Ouvimos intensamente nos últimos dias e horas 
todos os partidos, Lideranças e bancadas representa-
tivas de setores importantes, como o de informática, o 
de agricultura e o do agronegócio. Avançamos muito, 
mas, sem dúvida, temos ainda avanços importantes 
a conquistar. 

Obviamente, vamos encaminhar contra o requeri-
mento. Entretanto, apelo para V.Exa. no sentido de que 
a sessão transcorra dentro da normalidade, para que 
o nobre Relator conclua seu parecer e possamos dis-
tribuí-lo às Lideranças antes de sua apresentação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Beto Albuquerque, essa matéria está trancando 
a pauta há quase um mês. Todos sabiam que um dia 
ela teria de chegar ao plenário. Por que não fazem es-
sas coisas antes? Estamos querendo exaurir a pauta 
para apreciar outra matéria, mas não há condição. 
São 15h30min, e só haverá mais 3 sessões antes do 
encerramento do ano.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Duas semanas 
atrás, 25 medidas provisórias trancavam a pauta. Temos 
a compreensão disso. Graças à respeitosa compreen-
são da Oposição, pudemos avançar muito. Obviamente, 
o exame das pautas anteriores ocuparam também o 
tempo de todos. Desde a semana passada, estamos 
debatendo a Medida Provisória nº 219.

Peço a V.Exa. apenas alguns minutos, e não 
mais 1 ou 2 dias, para que a leitura do relatório seja 
procedida.

Esse é o apelo que faço a V.Exa., reiterando o 
desejo do Governo de votar hoje todas as medidas 
provisórias, a começar pela de nº 219.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Além 
disso, houve acordo entre os Líderes para a votação 
de todas as medidas provisórias.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – É o que quere-
mos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Líderes do PSDB e do PFL também participaram do 
acordo.

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, o 
acordo é para votarmos as medidas provisórias, mas 
desde que tenhamos, com a necessária antecedência, 
acesso ao parecer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Sr. 
Deputado, não consultei, afirmei. O acordo estabelecido 
entre os Líderes da Oposição – do PFL e do PSDB – , 
esta Presidência e o Líder do Governo, era no sentido 
de que votaríamos as medidas provisórias.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sim, Sr. Presi-
dente, mas desde que tivéssemos o relatório em mão, 
com razoável antecedência, para podermos ler o que 
vamos votar. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL se-
gue a mesma linha de pensamento. Com o relatório 
em mão, teremos condição de discutir e votar a me-
dida provisória.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
não há nenhuma intenção de obstruir os trabalhos. Já 
aprovamos isso. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Rodrigo Maia, V.Exa. é um Parlamentar experiente 
e conhece muito a Casa, o Plenário e o Regimento. Para 
alcançar o parecer do Relator, não é possível apresen-
tar um requerimento de adiamento, porque, aprovado 
o requerimento, não chegaremos ao parecer. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, concor-
do com V.Exa. Mas sem parecer...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
Relator está presente.

O SR. RODRIGO MAIA – Sim, Sr. Presidente, 
mas o parecer é virtual. Ninguém o tem. O fato de o 
Relator estar presente não significa que tenhamos tido 
oportunidade para analisar o parecer. Além disso, tra-
ta-se de matéria complexa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Rodrigo Maia, vamos convocar o Relator para 
apresentar seu parecer. 

O SR. RODRIGO MAIA – Estamos aguardando, 
Sr. Presidente.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apelo 
para V.Exa. e para a Casa no sentido de que, enquanto 
registramos os votos de verificação, seja possível tra-
balharmos o final do relatório e darmos conhecimento 
a todos. Não há nada sobre o que não se queira dar 
conhecimento com antecipação. Aliás, há duas sema-
nas essa matéria vem sendo discutida exaustivamente 
com cada partido e bancada. 

Então, se V.Exa. nos der a possibilidade de, ao 
longo da verificação, concluirmos o relatório, ficaremos 
gratos por poder, inclusive, atender à expectativa da 
Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Mas 
com obstrução, Deputado, não se alcançará o quo-
rum. E, não alcançando o quorum, a Presidência tem 
de encerrar a sessão. Não sei se é o desejo dos Srs. 
Líderes.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Não, o desejo 
era o de iniciarmos a verificação. Peço a V.Exa. que 
nos dê, no máximo, 30 minutos para concluirmos o 
relatório, enquanto o requerimento é votado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Va-
mos fazer o seguinte: Deputado Rodrigo Maia, pode-
ria V.Exa., em nome do PFL, retirar o requerimento? 
Enquanto isso, o período de Breves Comunicações 
continuaria até as 16h, quando o Relator apresenta-
ria seu parecer.

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, não 
concordamos com a sugestão, porque entendemos 
que não vai adiantar apresentar, às 16h, um relatório 
complexo desses, que está há meses sendo elaborado, 
para que o votemos no mesmo dia. Temos expressado 
a V.Exa. a posição do partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Alberto Goldman, o Líder de V.Exa., quando fez o 
acordo, sabia que esse é o procedimento regimental.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Desde que te-
nhamos o parecer com, no mínimo, 24 horas de an-
tecedência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Todos 
os pareceres são apresentados na Comissão, Depu-
tado Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Não vamos abrir 
mão, em nenhum acordo possível e imaginável, desse 
prazo para poder ler, estudar, analisar o relatório.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Quer 
dizer que V.Exa. está rompendo o acordo que seu Lí-
der fez?

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Não, não estou 
rompendo, estou mantendo o acordo que o Líder fez.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – En-
tão, V.Exa. admite que a partir das 16h podemos votar 
a medida provisória?

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Não podemos 
votar antes de fazer uma leitura cuidadosa do material, 
como cabe à nossa responsabilidade de Deputados. 
De outra forma, não votaremos.

 O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
Essa é a posição do PFL também, Deputado Rodrigo 
Maia?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, lembro que 
o Líder Custódio Mattos, numa reunião do PFL e do 
PSDB, disse que teríamos um prazo mínimo para ana-
lisar o parecer. Sei que no caso específico, o tempo de 
24 horas é muito, mas é preciso um mínimo. O Rela-
tor está aqui, mas seu parecer não está entregue ao 
Plenário da Casa. 

Isso nunca ocorreu num dia de votação. Ás vezes, 
o parecer é entregue às 15h30min, às 15h40min, mas, 
hoje, até este momento, ainda não o temos.

Por isso a base do Governo também está em obs-
trução. Neste momento, o problema não é a Oposição; 
é de entendimento dos partidos da base do Governo. 
E, enquanto não houver entendimento no Governo, a 
Oposição mantém a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o Governo? (Pausa.) O Governo vota “não”?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero deixar claro que todos os partidos da 
Casa, da base do Governo e da Oposição, estão par-
ticipando intensamente do processo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
Deputado Alberto Goldman diz que não.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Não é ver-
dade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
Deputado Alberto Goldman diz que não.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Todos os par-
tidos da Casa têm participado de forma intensa do 
processo.

E, no caso do PSDB, o Deputado Luiz Carlos 
Hauly esteve presente quase todo o tempo. O Depu-
tado Ronaldo Caiado também esteve conosco assi-
duamente. Todos sabem que isso é verdade e que 
nós estamos produzindo o parecer de forma conjun-
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ta. Então, o que está produzido até o momento é de 
conhecimento coletivo. 

O único problema é completar a redação, por-
que procuramos ter o cuidado de não permitir que a 
medida provisória tivesse de voltar do Senado para a 
Câmara novamente. Assim, procuramos incorporar o 
pensamento do Senado, para que, votada aqui, esses 
benefícios fossem votados na outra Casa e caminhas-
sem para a promulgação. Foi só esse o cuidado. E isso 
deve levar mais 15 ou 20 minutos. É só isso. Por isso 
peço a compreensão de todos.

E é óbvio que o Governo solicita aos partidos 
de sua base que, por favor, votem “não” ao requeri-
mento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PMDB?

O SR. OSVALDO REIS (PMDB – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”.

O SR. OSVALDO REIS (PMDB – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, corrigindo: 
o PMDB vota “sim”.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Minoria recomenda a obstrução.

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. 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, ain-
da hoje pela manhã o Deputado Luiz Carlos Hauly foi 
consultado sobre se estava participando de algum pro-
cesso de negociação desta medida provisória. S.Exa. 
disse que não. Isso aconteceu por volta de meio-dia. 
Não tenho certeza se, depois, foi ou não chamado a 
participar de tal processo. Isso não quer dizer que, pelo 
fato de um Deputado do partido estar participando do 
processo de negociação, não tenhamos de ter prazo, 

como bancada, para analisar a matéria, até porque 
esse companheiro pode estar de acordo ou em desa-
cordo com o que foi negociado na Mesa. 

Temos de ter o direito de, como bancada, saber 
o que está escrito no texto, para votar com absoluta 
consciência. Não queremos e não vamos abrir mão 
dessa exigência, que é inerente à dignidade do nos-
so mandato.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca os Srs. Deputados a virem ao 
plenário. Estamos em processo de votação.

A SRA. NICE LOBÃO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, no dia 26 de outubro próximo pas-
sado, desta tribuna, denunciei a chocante, grosseira 
e criminosa fraude ocorrida nas eleições de Codó, no 
Estado do Maranhão. 

A denúncia, fortalecida por farta documentação 
oficial e de providências tomadas pela Justiça Eleitoral 
por representantes do Ministério Público e da Polícia 
junto ao TRE, não surtiu efeito quanto a anulação do 
pleito. Novos fatos surgiram com o depoimento de um 
dos cabeças do esquema, mostrando requintes de 
organização.

Aviso ao Presidente e a todos os presentes que 
minha fala está sendo reproduzida em todo o Maranhão, 
não só pela televisão, como também pelas rádios. 

A derrama de títulos falsos, ocorrida nas eleições, 
foi de algo em torno de 15 mil e, se não for barrada 
agora, poderá se transformar em vários milhares nas 
próximas eleições. Um crime que vai ganhando força em 
função da sensação de impunidade dos envolvidos. 

A nossa contestação é no sentido de que se 
tome providências urgentes junto às autoridades da 
Justiça Eleitoral e da Polícia Federal, para desmante-
lar essa prática nefasta que põe em risco a democra-
cia brasileira.

O procedimento criminoso envolve uma verdadeira 
quadrilha, que clona títulos e alicia pessoas para levar 
adiante a consecução desse crime. 

Não imaginava o Tribunal Superior Eleitoral que 
os Cartórios Eleitorais pudessem construir paralela-
mente, em algumas cidades brasileiras, a exemplo de 
Codó, um cadastro de eleitores fantasmas, subverten-
do a verdade eleitoral dos Municípios num verdadeiro 
atentado à cidadania e à democracia.

Como se não bastasse esse crime, houve outra 
fraude, denunciada e comprovada. Trata-se da distri-
buição de panfletos e santinhos, elaborados com ma-
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terial de primeiríssima qualidade, utilizando a foto do 
candidato preferido do eleitorado com o número do 
candidato beneficiário da burla.

Imaginem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a confusão que produziu esse fato em parcela 
do eleitorado codoense. Isso merece a repulsa e a 
indignação das autoridades judiciárias do Estado e 
desta Nação.

Todas as denúncias flagradas pelo delegado, com-
provadas com provas materiais e constantes dos autos 
do inquérito policial, porém, não foram suficientes. 

O Promotor que julgou o caso disse que não viu 
motivo algum para a anulação da eleição. Que tipo de 
provas queria o responsável pelo julgamento? 

Os depoimentos colhidos pela Promotoria Pública 
e pela Polícia Federal apontam ação de quadrilha or-
ganizada para essa prática de crime eleitoral. No seu 
depoimento, um dos envolvidos no esquema disse que 
trabalha para o grupo desde 2002 e que pessoalmente, 
naquela eleição, utilizou 800 títulos clonados.

Na última eleição, até ao meio dia, já haviam uti-
lizado 8 mil dos 15 mil títulos clonados; 80 ônibus com 
“eleitores” vindos da Capital e das cidades vizinhas 
portando os títulos clonados para votar nos candidatos 
definidos pelo esquema; 20 pessoas foram presas em 
flagrante com títulos falsos. Elas receberiam, em troca 
do delito, transporte, alimentação, hospedagem e o 
pagamento de 10 reais por cada voto sufragado.

Quando foram apreendidos os títulos na residên-
cia de um dos envolvidos, imediatamente foi alterada a 
estratégia. Ou seja, a ordem era descarregar os votos 
em outros candidatos a Vereadores, para, como se diz, 
“não dar bandeira”. 

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com 
este requinte, o que será das próximas eleições se não 
houver um basta e uma punição exemplar para esse 
crime e os nele envolvidos?

O que mais preocupa, não somente a mim, que 
sempre pautei a minha atuação política em defesa da 
ética e do respeito ao cidadão, mas a todos nós, polí-
ticos, responsáveis pela legalidade e moralidade públi-
cas, e também aos juizes eleitorais daquela Comarca, 
à sociedade civil, enfim, ao povo brasileiro é que há 
suspeitas de envolvimento de funcionários do cartório 
eleitoral e de juizes eleitorais no esquema, o que, se 
for comprovado, denigre nossas instituições.

As entidades da sociedade civil já manifestaram 
sua irresignação ante esse episódio e exigem uma 
resposta à altura por parte das autoridades compe-
tentes.

Ao implantar a urna eletrônica no Brasil, a Justiça 
Eleitoral buscou sepultar a eleição do “bico de pena”, 

o “mapismo” e todas as variantes do viciado processo 
eleitoral. Infelizmente isso não aconteceu.

Faço, Sr. Presidente, um apelo para as autori-
dades da Justiça Eleitoral no sentido de que adotem 
providências rigorosas nesse rumoroso caso da cida-
de de Codó. 

Na qualidade de Deputada Federal do Maranhão, 
não posso deixar de juntar a minha voz à indignação 
que tomou conta daquela importante cidade do Esta-
do, esperando que a verdade eleitoral e a vontade da 
população prevaleça, e sejam extirpadas as práticas 
criminosas verificadas no último pleito. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB encaminha o voto “não”.

O SR. GONZAGA PATRIOTA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, máquinas manuais de escrever, 
fichas de papelão em caixas de madeira para o controle 
de processos, servidores cedidos e terceirizados em 
Fóruns e Tribunais da Justiça brasileira arrancaram da 
boca do comandante máximo do Poder Judiciário do 
País, o ex-Deputado Federal Edson Vidigal, Ministro 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, esta frase 
que ficará na história do Poder: “Não vá á Justiça, se 
acerte aí fora”.

Somente homens de visão larga e de grande co-
ragem, como o Ministro Edson Vidigal, têm a capaci-
dade de marcar a história da Justiça, em seu dia, 8 de 
dezembro, com frase tão célebre, para abrir os olhos 
dos governantes para a necessidade de alocarem os 
recursos necessários ao Poder Judiciário, a fim de que 
ele acompanhe o crescimento do País e da procura 
pela Justiça.

Há 15 anos, sou membro da Comissão Mista de 
Orçamento e, com tristeza, vejo juizes, desembargado-
res e até Ministros do Poder Judiciário, com pires nas 
mãos, mendigando recursos da União para investimen-
tos em suas Varas e Tribunais, porque o Poder Executivo 
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não se preocupa, como deveria, com o fortalecimento 
da Justiça, designando-lhe, o maior percentual da arre-
cadação fiscal da União. Basta comparar as alocações 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Nordeste, 
para o exercício de 2005, R$1.284.000,00, com o que 
se destinou ao Gabinete da Presidência da Repúbli-
ca para o mesmo exercício, R$458.077.710,00, sem 
incluir aí a nova aeronave que servirá ao Presidente, 
para se constatar a grande diferença em valores e a 
indiferença do Governo para com a Justiça.

Entendo que as palavras do Presidente Vidigal 
vão soar bem nos ouvidos dos Senadores João Ribeiro, 
Relator-Setorial dos Poderes de Estado e Represen-
tações, e Romero Jucá, Relator-Geral do Orçamento 
da União, para alocarem, nas emendas de Comissões 
e de bancadas, recursos suficientes para o Poder Ju-
diciário sair da UTI.

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que, nesta 
quarta-feira, o Congresso Nacional promulgou a emen-
da da reforma judiciária. A proposta de reforma do Poder 
Judiciário se arrastou pelas Comissões do Senado por 
mais de 12 anos. Entre pareceres, audiências públicas 
e discursos apaixonados, o Relator da matéria, Sena-
dor José Jorge, conseguiu inserir no projeto 2 pontos 
que são da mais significativa importância: o controle 
externo do Judiciário e a súmula vinculante.

O Conselho Nacional de Justiça fará o controle 
externo do Poder Judiciário e zelará pelo decoro da 
magistratura, investigando os casos de corrupção entre 
juizes, desembargadores e Ministros e acompanhando 
a execução orçamentária dos Tribunais. Esse Conselho 
não terá poderes para afastar ou demitir juizes, o que 
só poderá ser feito pela própria Justiça, algo prudente 
no nosso entendimento. Entre as novidades da refor-
ma do Judiciário, encontram-se mecanismos como o 
da quarentena, que impedirá, por 3 anos, que juizes 
que deixam o posto militem como advogados nas va-
ras em que atuavam.

O Conselho Nacional de Justiça terá a participa-
ção do Judiciário, do Ministério Público e da Sociedade 
Civil, com representantes do Poder Legislativo – Câ-
mara dos Deputados e Senado Federal – e da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Por outro lado, a instituição da súmula vinculan-
te, que poderá ser editada pelos votos de dois terços 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, obriga os 
juizes de Instâncias inferiores a seguirem o entendi-
mento da Corte Superior em matérias correlatas. Essa 
medida objetiva acelerar o andamento dos processos 
que correm na Justiça de primeira instância, sem a 
necessidade de recursos, quando se tratar de julga-
mento repetitivo, questões já julgadas.

Segundo análise do STF, mais de 90% dos pro-
cessos que ali tramitam são referentes a questões já 
julgadas, e 80% desses são recursos do Estado, que 
obriga os seus advogados a litigarem de má-fé, toman-
do medidas meramente protelatórias.

Essa, com certeza, não é a reforma que o Poder 
Judiciário e a sociedade brasileira desejam, mas foi o 
que podemos fazer no momento.

Por fim, Sr. Presidente, caríssimos colegas Depu-
tados, desejo solidarizar-me com todos os magistrados 
e serventuários da Justiça brasileira pela passagem 
do seu dia. São eles, mesmo sem o reconhecimento 
total dos demais Poderes da República, que fazem o 
equilíbrio da sociedade do nosso País.

Parabéns aos membros do Poder Judiciário.
O SR. BARBOSA NETO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BARBOSA NETO (PSB – GO. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na correria do cotidiano muitas ve-
zes nos esquecemos de questões básicas e que são 
de suma importância no mundo moderno. Na luta pela 
sobrevivência, imersos em nosso próprio eu, às vezes 
deixamos de lado a solidariedade para com as pessoas 
mais necessitadas. Assim é que precisamos aplaudir 
e apoiar as iniciativas que visam alertar a sociedade 
como um todo para a importância da união de esforços 
em prol de um mundo mais humano e fraterno. 

Em Goiás, começa no dia 8 de dezembro e vai 
até o domingo, dia 12, a Feira da Solidariedade, uma 
iniciativa da Arquidiocese de Goiânia para lembrar a 
todos que ser solidário é ser cristão. Estarão presentes 
mais de 200 expositores, incluindo várias esferas do 
Governo, empresas privadas e organizações não-go-
vernamentais, tais como Coca-Cola, Banco do Brasil, 
Federação da Agricultura, Federação do Comércio, 
UNIMED, DETRAN, Banco do Povo, Organização das 
Voluntárias Social, Universidade Católica de Goiás, 
Associação Pestalozzi, APAE, SEBRAE, SENAC, SE-
NAI, SESC, Associação das Escolas Católicas, entre 
muitas outras. A exposição, que é pioneira no Centro-
Oeste, servirá para comercializar produtos e apresen-
tar as iniciativas sociais da sociedade organizada e do 
Poder Público.

A Feira da Solidariedade foi inspirada na Feira da 
Providência, que há 43 anos acontece no Rio de Ja-
neiro. Esse evento, que se consolidou como uma feira 
multissetorial, abrange empresas dos mais variados 
segmentos, o que permite ao público visitante encon-
trar, num mesmo local, cultura, lazer, gastronomia etc. 
Fora isso, a conscientização social, que vem alteran-
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do o perfil e a iniciativa das pessoas e das empresas, 
vem ao encontro do objetivo comercial que a Feira da 
Providência representa, pois 100% da renda obtida no 
evento é aplicada na continuidade e crescimento dos 
projetos realizados pelo Banco da Providência.

Faço minhas as palavras do arcebispo de Goiâ-
nia, Dom Washington Cruz: “A Feira da Solidariedade 
também aponta para uma outra lógica econômica: a 
economia da solidariedade, a economia de comunhão. 
Um modelo econômico que não engendra monopólios 
ambiciosos, mas que ousa sonhar e realizar um projeto 
que é mais que alternativo, numa profética centralidade 
no ser humano e não exatamente na técnica”.

A Arquidiocese de Goiânia possui centenas de 
obras sociais e educacionais, sem contar diversas inicia-
tivas e projetos comunitários. São inúmeros consultórios 
médicos, odontológicos, farmacêuticos e ambulatoriais; 
farmácias comunitárias; clínicas de atendimento psico-
lógico; abrigos e albergues para idosos; creches; salas 
de aula de artes plásticas; serviços de atendimento ju-
rídico, de atendimento a portadores de necessidades 
especiais e de atendimento a crianças e adolescen-
tes em situação de risco; centros de atividades para 
indivíduos da terceira idade, de acompanhamento de 
jovens com vistas ao primeiro emprego, atendimento 
a toxicômanos, etc. No campo educacional, as obras 
da Igreja já estão presentes em Goiás há séculos. Os 
colégios católicos, a universidade, o histórico Ginásio 
Anchieta, em Silvânia, e as escolas vinculadas às pa-
róquias, entre outras iniciativas, são exemplos da ação 
filantrópica da Igreja na área educativa.

Deixo, portanto, registrado os meus parabéns ao 
Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, ao eco-
nomista e diretor da Feira da Solidariedade, Jefferson 
Vieira, e aos organizadores do evento Iures Barros dos 
Santos e Carlos Romeu de Oliveira Filho.

Desejo o mais absoluto sucesso para esse even-
to tão fraterno.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Sr. Deputados, a reforma universitária começa 
a positivar-se no âmbito do Ministério da Educação, 
por via de anteprojeto que objetiva recolher suges-
tões dos segmentos interessados, antes de a matéria 
ser remetida para apreciação por parte do Congresso 
Nacional.

O Ministro Tarso Genro mostra-se recompen-
sado pelos esforços até aqui despendidos, aguar-

dando, agora, que lhe cheguem a colaboração de to-
dos quantos se interessem por uma proposição de 
inquestionável relevância para os destinos de nossa 
vida universitária.

Pela divulgação até agora levada a efeito na mídia 
e na Internet, relacionam-se as seguintes alterações 
na nossa estrutura de ensino superior:

“As mudanças previstas na Reforma:
Para os estudantes – As Instituições fe-

derais de ensino superior reservarão 50% das 
vagas, em cada vestibular, para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. A lei dá prazo de 
dez anos para que esse artigo seja cumpri-
do. O sistema de cotas para negros e índios 
estará incluído dentro da reserva de alunos 
de escolas públicas, conforme a proporção 
aferida em cada região pelo censo popula-
cional do IBGE. Prêmios de loteria da Caixa 
Econômica Federal que não foram recolhidos 
pelos ganhadores serão usados no programa 
de assistência estudantil de universitários ca-
rentes. A seleção será feita por sorteio, entre 
estudantes comprovadamente de baixa renda. 
As universidades federais poderão contratar 
seus alunos, com idade entre 16 e 24 anos, 
para atividades de extensão e programas que 
tenham ligação com a graduação do estudante. 
Em troca, as instituições públicas receberão 
ajuda financeira. Os primeiros dois anos dos 
estudantes nas instituições de ensino superior, 
independentemente da natureza do estabe-
lecimento, serão de um ciclo básico em cada 
área de ensino. Os cursos de graduação terão 
o prazo mínimo de três anos de funcionamento. 
Com isso, deixam de existir os cursos seqüen-
ciais – aqueles que duram apenas dois anos. 
O exame Nacional do Ensino Médio passará 
a ser obrigatório para todos os alunos. O MEC 
recomendará às instituições que usem o re-
sultado das provas na seleção dos estudantes 
que querem entrar no curso superior. Alunos 
e sociedade participarão de um conselho co-
munitário dentro da instituição para debater 
assuntos relativos à pesquisa, ao ensino, à 
extensão, à administração e ao planejamento 
da universidade. 

Para as instituições – A lei cria três tipos 
de estabelecimento de ensino e regulamenta 
o funcionamento de cada um deles: universi-
dades, centros universitários e faculdades. As 
universidades terão que oferecer, obrigatoria-
mente, pelo menos 12 cursos de no mínimo 
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três áreas diferentes com avaliação positiva no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), sob o risco de perder o 
título e se transformar em centro universitário. 
Os centros universitários terão, obrigatoria-
mente, seis cursos de graduação com avalia-
ção positiva, em pelo menos duas áreas do 
conhecimento, sob o risco de perder o título 
e se transformar em faculdade. Os cursos de 
faculdades com avaliação positiva pelo SINA-
ES receberão automaticamente o direito de 
aumentar em 50% no número de vagas. As 
universidades ganham autonomia de gestão 
podendo definir currículos, criar cursos e va-
gas e estabelecer critérios para seleção, fir-
mar contratos e convênios, além de receber 
autonomia para gerir o orçamento repassado 
pelo MEC. Pelo menos 75% da verba que a 
Constituição reserva à educação deve ir para o 
ensino superior. Os planos de ampliação de uni-
versidades, centros universitários e faculdades 
terão que passar pelo crivo do MEC, conforme 
estabelece o Programa de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), com metas para seis, nove 
e doze anos. Os PDIs das instituições federais 
devem manter programas de ação afirmativa 
para a promoção da igualdade social”.

Acredita-se que, ao se iniciar a próxima Sessão 
Legislativa, o nosso Parlamento irá debruçar-se sobre 
essa complexa temática, aprimorando o texto elabora-
do pelo Poder Executivo.

Trata-se de tema de real magnitude, com o qual 
o Congresso não pode deixar de colaborar em sua 
definitiva ultimação.

O SR. JOSIAS QUINTAL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSIAS QUINTAL (PMDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome de toda a população do noroeste fluminense e 
também dos Municípios mineiros que margeiam a BR-
393, quero, pela enésima vez, fazer o meu protesto 
com relação à atuação do DNIT.

O DNIT, órgão importante do Governo, um pa-
quiderme, tem se mostrado por demais incompetente 
e inoperante e demonstra o maior descaso com a po-
pulação daquelas regiões. Por conta de um simples 
bueiro, aquela rodovia federal, dessa potência emer-
gente, vai ser paralisada a qualquer momento na pri-
meira chuva.

Já alertei o Governo, o DNIT sobre esse fato, mas 
infelizmente eles não funcionam.

Contrariando a minha vontade, Sr. Presidente, 
estou escandalizando o Governo, colocando à mar-
gem daquela rodovia placas que criticam o Governo, 
demonstram sua inoperância e o seu descaso para 
com aquelas populações.

Aconselho o Presidente Lula e as autoridades 
maiores do País a demitirem o pessoal de confiança do 
DNIT. Do contrário, o Governo terá sua imagem esbu-
racada por conta desse paquiderme, que é o DNIT. 

Muito obrigado.
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na condição de brasileiro fico muito feliz ao ver o 
País começar a ter índices positivos. É muito bom para 
nós e enche-nos o coração de alegria saber que o PIB 
será de 5,2%, que os empregos de carteira assinada 
estão crescendo e que há perspectiva de o Governo 
Federal propor aumento real do salário mínimo, acima 
da inflação e a partir de janeiro. 

No entanto, fiquei triste porque não foi aceito o 
destaque que apresentei na Comissão de Orçamento 
para que o salário seja de no mínimo 300 reais. Sa-
bemos que a maioria dos trabalhadores depende do 
salário mínimo para sobreviver.

A classe média está achatada. Há um clamor das 
entidades sindicais e de toda a população para que a 
tabela do Imposto de Renda seja reajustada. Peço ao 
nosso grande Ministro Palocci que se sensibilize e dê, 
no mínimo, a correção da inflação, 17%, sobre a tabela, 
pois a classe média está muito prejudicada.

Solicito ao Ministro Palocci apoio para projeto de 
lei que apresentei nesta Casa, o qual propõe que toda 
pessoa física possuidora de imóvel e o declare no Im-
posto de Renda possa, anualmente, ao fazer a decla-
ração à Receita, reajustar o valor do bem pelo IPCA.

A partir dessa correção, quando vender o imóvel, 
o que ultrapassar será taxado como lucro, como ganho 
de capital. E em cima dessa diferença devem incidir os 
15% como lucro, como ganho de capital.

Tenho certeza de que se esse projeto de lei for 
aprovado muita sonegação será diminuída. Quando se 
cobra imposto justo, aumenta a contribuição.

Então, peço apoio a esta Casa para a aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.944, que apresentei com a fina-
lidade acima descrita.

Muito obrigado.



53588 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

O SR. BARBOSA NETO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PSB – GO. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o lançamento do livro História da 
Indústria Gráfica em Goiás – de 1830 a 2004 será dia 
3 de dezembro, sexta-feira.

Um dos setores mais importantes da economia 
goiana é o da indústria gráfica. São mais de 300 grá-
ficas filiadas ao sindicato da categoria e outras 500 
instaladas na Capital e interior, sem falar nos mais 
de 300 fornecedores de matéria prima. E Goiás tem 
uma particularidade histórica que talvez seja única: a 
história da indústria gráfica começou no Estado junto 
com o jornalismo e os 2 caminharam juntos por mui-
to tempo. 

A vida tipográfica goiana começa exatamente 
depois de 124 anos da tentativa de funcionamento 
de um prelo clandestino em Pernambuco, embargado 
pelas autoridades coloniais e precisamente 71 anos 
após Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela, 
representante do Rei de Portugal no Brasil colonial, 
autorizar, a contragosto de Lisboa, o Sr. Antônio Isidoro 
da Fonseca a instalar em 1746, na cidade do Rio de 
Janeiro, a primeira tipografia no Brasil Colônia. 

A tipografia goiana, que seria instalada em 1830, 
na cidade Arraial de Meia Ponte, hoje Pirenópolis, ad-
quirida pelo Comendador Oliveira, um dos homens mais 
ricos do seu tempo, na cidade de Rio de Janeiro, para 
imprimir o jornal A Matutina Meiapontense, cuja circu-
lação se deu entre 1830 e 1834. Impressiona, e muito, 
o forte teor libertário-político da sua linha editorial. 

Como se não bastasse a ousadia do Comenda-
dor em fazer funcionar esse jornal, foi ele quem criou 
a primeira biblioteca em terras goianas, além de outros 
feitos memoráveis, no seu ativo papel de mecenas das 
causas intelectuais e humanitárias. Assim, desde aque-
la época e por muito tempo (pelo menos até a metade 
do século XX), gráficos e jornalistas se misturaram em 
jornais e por eles tiveram momentos de glória e de 
queda. Na primeira diretoria do Sindicato das Indús-
trias Gráficas de Goiás – SIGEGO, quase todos eram 
jornalistas ou pessoas ligadas a jornais. 

Toda essa rica história está sendo agora contada 
pela primeira vez pelo escritor Ubirajara Galli, no livro 
História da Indústria Gráfica em Goiás – de 1830 a 
2004. A obra, editada pela Contato Comunicação, tem 
140 páginas e cerca de 70 fotos. Fala também sobre 
as gráficas do interior goiano, do primeiro livro editado 
em Goiás (Viagem ao Araguaia, de Couto Magalhães), 
chegando até à importância que as gráficas tiveram no 

início de Goiânia. Naquela época, nomes como Jaime 
Câmara e seus irmãos foram fundamentais para divul-
gar a idéia da nova Capital, sem falar que fundaram 
o maior complexo de comunicação do Centro-Oeste 
brasileiro, a Organização Jaime Câmara. 

Outros assuntos são o empastelamento (quebra) 
de máquinas que imprimiam jornais que desagradavam 
aos governantes, a contaminação por chumbo dos pro-
fissionais da área, até chegar na evolução tecnológica 
do parque gráfico goiano nos dias de hoje. 

Importantíssimo regaste histórico foi o de Germa-
no Roriz, a pessoa que fez nascer a indústria gráfica 
em Goiânia. Em 1935 ele já estava envolvido com tin-
tas e tipos, na sua pioneira Tipografia Ingra. Germano 
Roriz nasceu na cidade de Santa Luzia, atual Luziânia 
(GO), no dia 28 de maio de 1899. Casado com América 
do Sul Roriz, em 14 de setembro de 1918, ainda em 
Santa Luzia, foram pais de 10 filhos, entre eles José 
Americano Roriz (Juca), futuro presidente do Sindicato 
das Indústrias Gráficas do Estado de Goiás, e Goiany 
Segismundo Roriz, primeira pessoa nascida em Goi-
ânia, portadora do registro número 1, do Cartório de 
Registros Naturais. 

Em 22 de junho de 1935, a Tipografia Ingra dá 
vida ao jornal Nova Goiaz, o primeiro de Goiânia, que 
acabara de ser inaugurada, segundo o livro. Dentre 
outros feitos, Germano Roriz é também um dos fun-
dadores da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, o 
primeiro hospital da cidade. 

Com o apoio do sindicato da categoria, da Fede-
ração das Indústrias e do SEBRAE, o livro História da 
Indústria Gráfica em Goiás – de 1830 a 2004 é uma 
vitória da atual diretoria do Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Goiás, Antônio Almeida – ele 
mesmo personagem da obra, já que a sua empresa, 
a Editora Kelps, é hoje a principal editora de livros de 
Goiás. 

Pelo resgate histórico de área tão importante e 
pelo trabalho de pesquisa, parabenizo ao SIGEGO e 
a todos os envolvidos na sua produção. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Roberto 
Gouveia.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para comemorar 
– e não poderia ser diferente – a última pesquisa do 
IBOPE, que demonstra claramente a aprovação cres-
cente do povo brasileiro ao nosso Governo, já findan-
do o seu segundo ano, e particularmente a confiança 
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no Presidente da República, nosso companheiro Luiz 
Inácio Lula da Silva.

É importante neste momento dizermos que o 
Brasil está saindo do prejuízo, está tirando o pé da 
lama. Durante o Governo anterior tivemos déficits 
crescentes na balança comercial e um processo de 
estrangulamento da nossa economia. Isso, porém, 
vem sendo revertido mês a mês, ano a ano, durante 
nosso Governo. Exatamente por esse motivo teremos 
este ano superávit na balança comercial de cerca de 
30 bilhões, o que resgata e impulsiona o crescimento 
da nossa economia. Trata-se de processo de recupe-
ração importante para que possamos cumprir o nos-
so programa. Nesse sentido, da tribuna, parabenizo o 
nosso Governo e o nosso Presidente. 

Com relação aos próximos desafios que se nos 
impõem, tudo faremos para respondê-los, um a um. 
Em primeiro lugar, temos de aprofundar no País o 
processo de distribuição de renda. A visão de cresci-
mento econômico não deve ser voltada apenas para 
gerar riqueza, renda, trabalho e emprego. Além disso, 
devemos gerar inclusão, distribuição de renda, quali-
dade de vida e justiça social para o povo. E esta é a 
agenda do Governo para 2005.

A partir desse processo de recuperação, inques-
tionável e reconhecido pelo povo brasileiro, queremos 
avançar no sentido de viabilizar as políticas sociais e 
públicas e, ao mesmo tempo, enfrentar a necessidade 
de se criar novos valores em nossa sociedade: solida-
riedade, companheirismo, união, vida em comunidade. 
Isso se faz nesse triângulo com uma ação firme do 
Governo, da sociedade e das forças sociais e políticas 
que há muito se mobilizam neste País.

Portanto, estamos comemorando. E, mais uma 
vez, expresso nossa satisfação com a credibilidade 
que o povo brasileiro mostrou nessa última pesquisa 
ao Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Com esperança redobrada, 2005 será um ano 
em que levaremos adiante a nossa estratégia, a nossa 
plataforma: políticas sociais e valores cada vez mais 
generosos e humanistas para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Líder 
Alberto Goldman realmente falou com correção. On-
tem, não participei da negociação. Cheguei à reunião, 
que já estava terminando, e fiz algumas ponderações 
finais. Nada mais do que isso. Não encontrei o Relator. 
Hoje, na Comissão de Agricultura, encontrei S.Exa. e 

tive oportunidade de fazer algumas ponderações, mas 
não negociação. Quer dizer, há um elenco de reivin-
dicações nossas, comuns ao PFL e a outros partidos, 
inclusive da base do Governo, e a várias entidades 
nacionais, mas que não está concluído. Daí, a posição 
correta do nosso Líder Alberto Goldman.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Luiz Carlos Hauly, V.Exa. não precisaria 
ratificar a palavra do Deputado Alberto Goldman. Pela 
seriedade com que desempenha seu mandato, pelo 
espírito público e pela maneira de ser de S.Exa., não 
precisaria de nada. A palavra de S.Exa. nos é suficiente 
pelo seu passado e pelo muito que tem feito por esta 
Casa e pelo País.

 O SR. DR. BENEDITO DIAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o assunto 
que me traz à tribuna diz respeito aos investimentos 
que o Governo Federal prometeu aos Estados no Or-
çamento de 2004. 

Os Parlamentares desta Casa e do Senado Fe-
deral apresentaram emendas individuais e de bancada 
para seus devidos Estados. A bancada do Amapá se 
reuniu com o Governador e com os Prefeitos e elaborou 
emendas em conjunto que levariam ao Estado recursos 
para serem aplicados em infra-estrutura.

Estamos no mês de dezembro e até agora as 
emendas de bancada não foram empenhadas. Do mon-
tante de 152 milhões de reais de recursos destinados 
para infra-estrutura no Estado do Amapá, apenas 73 
milhões – da BR-056 – foram empenhados. Restam 
ser liberados quase 12 milhões de reais para infra-es-
trutura, turismo, saúde, setores de grande importância 
para o Amapá.

Semana passada, a bancada do Amapá e o Go-
vernador Waldez Góez se reuniram com o Ministro 
Aldo Rebelo para sensibilizar o Governo a liberar os 
recursos de bancada. Somente após essa liberação 
é que poderemos fazer os investimentos de infra-es-
trutura no Estado. 

As eleições estão chegando, e o grande trunfo 
que o Deputado Federal tem são os recursos para seu 
Estado. Infelizmente, vejo as luzes se apagarem, por-
que até hoje as emendas de bancada e as individuais 
não foram liberadas totalmente. 

Nós, da base governista, fazemos um apelo ao 
Governo Lula para que libere os recursos do Orça-
mento de 2004.

Muito obrigado.
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O SR. DR. ROSINHA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje, na cidade de Cuzco, no Peru, está sendo 
realizada uma reunião dos Presidentes da América do 
Sul – o Presidente Lula ali se encontra – , cujo objeti-
vo é discutir a união da América do Sul. Até o final do 
dia, S.Exas. devem assinar acordo estabelecendo as 
primeiras negociações para a construção de um bloco 
dos países da América do Sul.

Às vezes, algumas pessoas se perguntam por que 
o desejo pela criação desse bloco? A interpretação do 
Governo brasileiro, que entendo correta e com a qual 
corroboro, na condição de Presidente da Comissão Par-
lamentar do MERCOSUL, é que os blocos estão sendo 
constituídos no mundo todo. E o MERCOSUL, apesar 
de criticado por alguns e do pessimismo de outros, é 
um bloco que está avançando, se comparado com o 
que era há 3 anos, quando estava estagnado porque, 
primeiro, os países não tinham vontade política de 
construí-lo e, segundo, porque no final de 2002 todos 
viveram uma grave crise econômica. Hoje, estão saindo 
da crise econômica e há vontade política de consolidar 
o bloco, principalmente agora, com a vitória de Tabaré 
Vasquez, da Frente Ampla, no Uruguai. 

Esse avanço do MERCOSUL repercute na Amé-
rica, com essa reunião dos Presidentes em Cuzco. 
Essa reunião representa um passo na concretização 
de um sonho de tantos heróis sul-americanos que lu-
taram pela união desses países. Um bloco da América 
do Sul tem, sem dúvida alguma, grande capacidade 
de disputa econômica, de colocar o patrimônio cultu-
ral como algo maior do que já é cada um dos países 
da América do Sul.

A América do Sul tem uns dos maiores patrimô-
nios culturais do mundo, seja na língua, seja nas ar-
tes plásticas, seja na cultura popular, seja no folclore; 
tem um patrimônio invejável e uma grande capacidade 
não só de mostrar ao mundo uma América solidária, 
humana, mas também de arrecadação, de renda e de 
recursos financeiros para os países que a compõe. 

Espero que no final do dia de hoje o primeiro 
passo seja dado pelo Presidente Lula junto com os 
demais Presidentes da América do Sul, nos acordos 
em Cuzco.

 O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Elimar Máximo Damasceno, para 
orientar a bancada, em nome do PRONA.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA está em obstrução.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
orientação do Líder José Borba, mudo a orientação do 
PMDB para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PMDB muda a orientação de “sim” para obstrução.

O SR. LUIZ CARREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra, por 3 minutos.

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL – BA. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, subo a esta tribuna para falar do meu 
temor de um provável apagão fiscal para Estados e 
Municípios, mesmo em momento em que as arrecada-
ções federais vêm batendo recordes atrás de recordes. 
Com isso, repudio o fato de a reforma tributária estar 
parada, estagnada, abandonada nesta Casa.

Relembro que, após amplo processo de discus-
são com os Governadores, o Executivo encaminhou ao 
Congresso Nacional, em 30 de abril de 2003, o proje-
to original da reforma tributária. Após longos debates, 
discussões, estudos e aprimoramentos, foi aprovado, 
em setembro de 2003, substitutivo na Câmara dos 
Deputados, encaminhado, em seguida, à apreciação 
do Senado Federal.

Naquela Casa, o projeto voltou a sofrer amplas 
reformulações, tendo sido desmembrado em 2 PECs 
– uma promulgada e a outra reenviada a esta Casa. 
Promulgaram-se medidas que garantiam o equilíbrio 
fiscal do Governo Federal, tais como DRU, prorroga-
ção da CPMF e incidência da COFINS sobre impor-
tação, que só foi possível em função de amplo acordo 
político, em que a base aliada se comprometia a dar 
seguimento ao restante da reforma, que, inclusive, o 
Governo Lula viria a ratificar quando solicitou incluir a 
reforma tributária na pauta da convocação extraordi-
nária, no início deste ano.

Pois bem, Sr. Presidente, o que vimos, entretanto, 
é que, atendidas as pretensões da União, o restante 
da reforma parou. 

Alerto que o remanescente contemplava, entre 
outros, a unificação da legislação do ICMS, de suma 
importância para a simplificação tributária; o fim da 
guerra fiscal e a conseqüente criação de fundo de 
desenvolvimento regional, que muito contribuiria para 
a diminuição das desigualdades; e principalmente o 
aumento do Fundo de Participações dos Municípios 
– FPM.
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É relevante observar que – apesar do diligente 
e incansável trabalho da Comissão Especial forma-
da nesta Casa para emitir parecer sobre o caso, com 
especial destaque para a atuação dos nobres Parla-
mentares Virgílio Guimarães, da base aliada, e Mussa 
Demes, do meu partido, que na condição de Relator 
e Presidente da Comissão, respectivamente, muito 
se empenharam na construção de novo substitutivo, 
aprovado na Comissão por ampla maioria – , desde o 
início de junho de 2004, o projeto se encontra pronto 
para vir à pauta, aguardando pacientemente a boa 
vontade do Governo, que assoberba esta Casa com 
medidas provisórias, nem sempre relevantes, para ser 
apreciado e votado em plenário. 

Seis meses parada! Nenhuma providência foi 
tomada e, desde então, a situação de Estados e Mu-
nicípios só faz se agravar, a guerra fiscal se acirra 
ferozmente e as desigualdades regionais continuam 
gritantes.

Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
temos presenciado, dia após dia, um constante enfra-
quecimento do federalismo brasileiro. A arrecadação 
tributária vem se concentrando cada vez mais na União; 
os impostos compartilhados com Estados e Municípios, 
que em 1988 representavam 76% dos recursos admi-
nistrados pela Receita Federal, hoje poucos chegam a 
44%; os ressarcimentos pelas perdas provocadas pela 
Lei Kandir, que de 1997 a 2002 compensavam cerca 
de 50% das perdas efetivas de Estados e Municípios, 
agora compensam apenas 19%.

O que é pior, Sr. Presidente, o resultado da ar-
recadação federal nos 10 primeiros meses de 2004, 
quando comparados com igual período de 2003, reforça 
a percepção de declínio acentuado das participações 
de Estados e Municípios no bolo tributário, pois en-
quanto os tributos compartilhados cresceram apenas 
4,7%, os não-compartilhados aumentaram 18%. Como 
crer em Federação assim!

A permanecer essa tendência, teremos cada vez 
mais Estados e Municípios enfrentando sérias dificul-
dades financeiras, sem conseguir atender às enormes 
e crescentes demandas da sociedade, prejudicando o 
crescimento sustentado que o País tanto almeja.

Nesse contexto, nobres pares, torna-se funda-
mental a aprovação da reforma tributária que, embora 
esteja longe da ideal, certamente contribuiria para a 
melhoria do sistema tributário, reforçaria o pacto fe-
derativo e propiciaria um certo reforço de caixa, ainda 
que incipiente, para os combalidos Tesouros Estadu-
ais e Municipais.

Ressalto, porém, que a simples aprovação da 
unificação do ICMS, por exemplo, não causará efei-
tos imediatos, mas permitirá que se dê curso para a 

edição de lei complementar e regulamento único para 
os 26 Estados e o Distrito Federal, para conciliar as 
divergentes e complexas legislações estaduais. Ou 
seja, se quisermos que essas mudanças vigorem a 
partir de 2006, é preciso aprovar a reforma ainda este 
ano. Caso contrário, aliás como já ocorreu no Governo 
Fernando Henrique, esse relevante projeto se tornará 
uma herança para o próximo Governo.

Ainda assim, Sr. Presidente, na hipótese de não 
se construir consenso para se apreciar todo o subs-
titutivo no plenário, que façamos um esforço, com a 
máxima urgência, para ao menos aprovar o trecho da 
proposta que prevê o aumento de um ponto percen-
tual da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda na 
composição do FPM, assegurando para 2005 e 2006 
incremento líquido mínimo de R$1,5 bilhão, em relação 
ao valor do FPM de 2004. (Palmas.)

Vale deixar claro que esse aumento nos recur-
sos do FPM visam, em primeiro momento, subsidiar 
as combalidas finanças das Prefeituras para que ar-
quem com seus compromissos junto ao funcionalismo 
municipal, dentro das exigências impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Não nos podemos esquecer, Sras. e Srs. Depu-
tados, que o Presidente Lula, em recente reunião com 
Prefeitos brasileiros, assumiu o compromisso de pro-
mover esse incremento nos recursos do FPM, citando, 
na ocasião, que “com isso garantiria o 13º salário do 
funcionalismo municipal”. Será esta mais uma das pro-
messas que o Governo do Partido dos Trabalhadores 
vai deixar pelo caminho? Deus queira que não!

Espero que esta Casa cumpra seu dever constitu-
cional. O PFL mantém a disposição de votar a reforma 
já, inclusive a parte relativa à participação do aumento 
do FPM. (Palmas.)

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência convoca o Relator, Deputado José Militão, 
para vir ao plenário.

O SR. IRIS SIMÕES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IRIS SIMÕES (PTB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB não 
está em obstrução. O voto é “não” no painel. Houve 
um engano.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz Nonô, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 
S.Exa. disporá de 5 minutos na tribuna.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
antes que seja computado meu tempo, peço a V.Exa. 
que me conceda os 7 minutos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Estão 
concedidos a V.Exa. os 7 minutos regimentais.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, peço a atenção de V.Exas., sobre-
tudo aos Parlamentares da base do Governo ligados 
à área de saúde.

Recentemente, Gastão Wagner, então Secre-
tário-Executivo do Ministério da Saúde, pediu, e lhe 
foi concedida, exoneração do cargo por divergências 
com S.Exa. o Ministro. Disse S.Sa. textualmente aos 
jornais:

“O Ministério da Saúde trabalha em fun-
ção das marcas. Faz tudo do ponto de vista do 
marketing. Não dá prioridade a pontos impor-
tantes. Acho desastroso que a área de marke-
ting defina políticas públicas. Essa área pode 
e deve ser discutida com a comunicação, mas 
a fixação das políticas cabe às autoridades e 
aos técnicos defini-las (...)”

Temos visto, ao longo do tempo, sucessivas cria-
ções “midiáticas” do Governo Lula, mas raramente te-
mos tido oportunidade de comprovar como este Go-
verno joga fora o dinheiro do contribuinte.

Trouxe à tribuna, para que V.Exas. vejam, este 
objeto singular, chamado kit saúde, ou qualquer coisa 
semelhante, enviado pelo Ministério da Saúde a em-
presários brasileiros. (Exibe o objeto) 

Aqui está escrito: “Quando o Brasil inteiro se une, 
não tem para ninguém!” 

A carta em que o Ministro se dirige aos empre-
sários assim diz: “Quando o Brasil inteiro se une, não 
tem para ninguém, muito menos para o mosquito!”

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos 
tratando de dengue. Na minha terra, Alagoas, o surto 
aumenta, e aqueles carros popularmente conhecidos 
como fumacê não trafegam, ou trafegam pouco, por-
que não há dinheiro.

Mas vejam V.Exas. para onde vai o dinheiro dos 
contribuintes: para este pacote alaranjado encantador! 
Dentro dele há um arsenal deveras “midiático”. Diz o 
folder: “Não deixe a dengue estragar o seu verão”. E 
mais, em seguida: “O mosquito da dengue não ataca 
só as pessoas; ataca também a saúde financeira do 
País”. 

Nesse kit consta um maravilhoso CD, no qual se 
ensinam maneiras de combater o mosquito. Criaram 
até um selo, para que os empresários o coloquem em 
seus produtos.

E mais, Sr. Presidente. Num ataque de moderni-
dade extraordinário, dão aos empresários este objeto. 
(Mostra um mata-moscas.) Que coisa sensacional, Mi-
nistro Humberto! (Risos.) Eu, na condição de Líder da 
Oposição, usaria este objeto no bumbum do Ministro. 
(Risos.) Pois este objeto está no kit que S.Exa. enviou 
para mais de mil empresários no País. E o endereça 
aos empresários porque quer que S.Sas. ponham este 
tal selo do mosquito nas propagandas de suas empre-
sas como demonstração de adesão ao programa; e, na 
melhor forma de fazer mídia, promete retorno.

Esta é a carta do Ministro. Assina-a: “Um abraço! 
Humberto Costa”. O Ministro Humberto Costa ainda 
relembra: “Participação é fácil, é grátis e só traz be-
nefícios!” 

O empresário adere, abre o CD, vê o selo, coloca 
o selo nos folhetos de propaganda de sua empresa e 
com isso, sem dúvida alguma, o dengue estará erra-
dicado do País...

Mais adiante diz a carta: “Inscreva-se já e comu-
nique a sua participação. Confirme sua adesão”. 

Informa um sítio na Internet e desde logo mos-
tra retorno: “Para homenagear as empresas parceiras 
e comemorar os bons resultados desta mobilização, 
será realizado grande evento, com ampla divulgação 
e cobertura da imprensa nacional”.

Vejam que a Oposição ajuda o Governo. Nós aqui 
estamos dando ampla divulgação nacional! Não tem o 
ágape, não tem a mordomia, não tem a verba, mas tem 
a divulgação nacional deste exemplo claro, cristalino, 
límpido, de como desperdiçar o dinheiro público.

Srs. Deputados, olhem para esta coisa! (Exibe o 
kit.) Se, há algum tempo, este Parlamentar dissesse 
num discurso que isto estava sendo distribuído para a 
fina flor do empresariado do País, ninguém acreditaria. 
Iriam dizer: “É invenção do Nonô! Ele é brincalhão, é 
bem humorado”. Ora, isso não é cômico, Sr. Deputados; 
isso é trágico! Ao invés de se partir para a vacina, para 
a campanha contra o dengue, para o fumacê, para as 
ações específicas de saúde pública, o dinheiro é gasto 
com isto: Kit Dengue.

Assim não tem para ninguém, muito menos para 
o mosquito!

Mosquitos do mundo inteiro, tremei! Humberto 
Costa, que mata mosquito com o punho, está corren-
do atrás de vocês! 

Irresponsáveis do Governo, tremei! Nós, da Opo-
sição, vamos fiscalizar os senhores que estão jogando 
fora o precioso dinheiro do povo brasileiro! (Palmas.) 

O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53593 

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme a orientação do meu 
partido, o PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convoca o Deputado José Militão para vir 
ao plenário. 

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ontem o 
PTB deu boas-vindas ao Governador do meu Estado, 
José Reinaldo Tavares, que ingressou no partido jun-
tamente com vários Deputados Estaduais e políticos 
maranhenses. Na solenidade, fiz um pronunciamento 
saudando os novos filiados. 

Fundado em 1945, o PTB é a mais antiga legen-
da do sistema partidário nacional, uma tradição que 
nos remete à memória das lutas e realizações de Ge-
túlio Vargas, nosso fundador, de Alberto Pasqualini, 
de João Goulart, de San Thiago Dantas e de tantos 
outros trabalhistas históricos e estadistas valorosos. 
Não poderia deixar de referir-me à saudosa memória 
do querido Deputado José Carlos Martinez, e também 
de exaltar a liderança do Deputado Estadual Manoel 
Nunes Ribeiro. Lembro ainda que, inspirados no exem-
plo histórico da aliança PSD/PTB, alicerce político do 
desenvolvimentismo do presidente Juscelino Kubits-
chek, Manoel Ribeiro e eu, egressos do Partido Social 
Democrático, decidimos nos unir ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, construindo, assim, um partido mais forte 
no Estado do Maranhão. 

Pelo seu perfil e pelos seus atos, o Deputado 
Manoel Ribeiro me remete à figura do líder social de-
mocrata alemão Willy Brandt, acostumado a atraves-
sar os terrenos perigosos e mares revoltos da política 
de meados do século XX, sempre apostando na pro-
dução de consenso que possibilita a governabilidade 
democrática. 

Sim, Governador, o nosso passado nos permite 
encarar corajosamente os desafios do presente e lançar 
um olhar cheio de esperança rumo ao futuro deste País. 
O coração do nosso programa partidário é a bandeira 
da valorização do trabalhador e do trabalho, binômio 
sagrado que é mola propulsora do desenvolvimento, 
fator de prosperidade, garantia de bem-estar geral e, 
acima de tudo, condição de dignidade humana.

Esta foi a chama que iluminou a imaginação do 
grande Presidente Vargas e energizou a vontade do 
povo brasileiro, possibilitando realizações duradouras 

e positivas, como a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), a siderurgia nacional, o BNDE (depois BNDES), 
a PETROBRAS, a ELETROBRÁS... A lista é imensa!

Neste ponto, vale recordar que, em sua luta con-
tra a exclusão e a miséria, pela igualdade de oportu-
nidades e a soberania nacional, o Partido Trabalhis-
ta Brasileiro se destacou – e continua a se destacar 
– na incansável defesa dos valores republicanos mais 
autênticos, a saber: igualdade de todos perante a lei, 
liberdade de manifestação e organização, direito de 
qualquer cidadão de defender idéias e interesses dis-
putando o voto popular e, por último, mas jamais em 
último, transparência e responsabilidade no trato da 
coisa pública e do dinheiro do contribuinte.

Sempre pautei e pautarei minha vida pública pelo 
compromisso intransigente com esses valores. A im-
prensa do Maranhão, que acompanha minha trajetória, 
sabe dessa minha convicção. 

Infelizmente, apesar de há poucos dias termos 
celebrado os 115 anos de proclamação da República, 
a verdade é que vários daqueles princípios republica-
nos ainda não deitaram raízes profundas no solo da 
cultura política nacional.

Senhoras e senhores, é hora de republicanizar 
o Brasil, de incutir na consciência do nosso povo (por 
palavras e atos) a dignidade ativa e participante do 
cidadão; e de deixar para trás a passividade do súdi-
to. É chegado o momento, em todo o País, de colocar 
os governos a serviço do povo, e não mais o povo à 
mercê do poder!

Desnecessário acrescentar que uma autêntica 
ética de responsabilidade exige de nós, petebistas, a 
coerência entre discurso externo e prática interna. Se 
lutamos para republicanizar a política e a sociedade no 
Brasil, nos obrigamos, também, a praticar a mais trans-
parente democracia, no processo decisório do partido. 
Afinal, como sempre, nos lembra o Presidente Roberto 
Jefferson, o trabalhismo não tem donos, pois resulta 
da evolução consciente de toda uma Nação.

Somente com essa renovada consciência repu-
blicana poderemos desencadear um círculo virtuoso 
de crescimento, redução das desigualdades, respeito 
aos valores mais caros da cidadania. A tarefa de em-
preender o futuro é dura, mas nada é impossível para 
um partido que nasceu reformista e de vanguarda, 
uma verdadeira “revolução em marcha”, como o defi-
niu Getúlio Vargas.

Fique certo, portanto, o ilustre governador de 
que, nessa cruzada republicana, terá o PTB sempre 
ao seu lado e contará com o apoio firme de todos nós, 
Senadores e Deputados Federais do partido, sob a 
presidência esclarecida e corajosa do Deputado Ro-
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berto Jefferson e a liderança lúcida e competente do 
Deputado José Múcio Monteiro.

Intensificaremos nossa atuação no Congresso Na-
cional; perante os Ministérios, as autarquias, os órgãos 
de fomento regional, as empresas estatais, as agências 
reguladoras federais; diante do Governo do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, no qual o Ministro Mares 
Guia desponta com inegável destaque, pelo dinamismo 
e eficiência exemplares. Com orgulho, fazemos parte 
da base de sustentação parlamentar, sempre em prol 
da dignidade, da educação, da saúde e da promoção 
humana dos trabalhadores do Maranhão.

Reciprocamente, o PTB sabe que agora pode 
contar com a influência e o prestígio da liderança do 
Governador para ampliar a presença do trabalhismo 
em todos os setores da vida maranhense: no seio da 
juventude estudiosa, entre os trabalhadores manuais 
e intelectuais da cidade e do campo, nas lideranças 
sindicais e comunitárias da capital e do interior, entre 
as lideranças empresariais progressistas, nos meca-
nismos de formação da opinião pública.

Quero assinalar que o partido já está implantado 
em praticamente todos os Municípios do Estado.

Do estreitamento dos laços entre o PTB nacio-
nal e sua seção maranhense, tenho certeza, nascerão 
idéias, projetos e energias humanas que ajudarão o 
governo José Reinaldo Tavares a transformar o Ma-
ranhão em um símbolo de gestão ética, participativa, 
eficaz, sensível às necessidades prioritárias do nosso 
povo – enfim, um farol que sinalize para todo o País 
que o Partido Trabalhista Brasileiro está pronto para 
exercer o poder em todos os níveis, com consciência 
e sucesso.

Inspirados no compromisso histórico, emancipa-
dor, democrático e republicano do trabalhismo, e em-
punhando unidos a bandeira do PTB, chegaremos lá, 
com a ajuda de Deus e do povo maranhense!

Mais uma vez, Governador José Reinaldo Tava-
res, bem-vindo ao PTB, e viva a República! 

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. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, no momento em que 
entramos na fase final de discussão e aprovação da 
proposta orçamentária para o exercício financeiro de 
2005, somos obrigados a trazer a esta tribuna nossa 
profunda indignação em relação a um fato da maior 
gravidade. Trata-se da retenção de 95% dos recursos 
arrecadados pelo Fundo de Universalização dos Ser-
viços de Telecomunicações – FUST somente com o 

objetivo de alcançar metas fiscais de superávit primário. 
Segundo diz a lei sobre o referido Fundo, esses recursos 
deveriam ser destinados à informatização de escolas 
do ensino médio e fundamental; dos centros de saúde; 
das bibliotecas; das penitenciárias; e das entidades de 
assistência a deficientes físicos, integrando, assim, um 
programa abrangente do que se costuma chamar de 
“inclusão digital”. Infelizmente, o Governo Federal pa-
rece pensar que as abstrações contábeis e orçamen-
tárias são muito mais importantes que o atendimento 
das necessidades de populações carentes.

Diante desse absoluto descaso, não podemos 
deixar de concordar com o eminente Senador Cris-
tovam Buarque, quando afirmou que “a educação 
continua sem ser prioridade no Brasil. Se o programa 
fosse para ajudar as empresas, o dinheiro já teria sido 
liberado”. São 529 milhões de reais recolhidos sobre o 
faturamento de operadoras de telecomunicações, dos 
quais 499 milhões serão bloqueados, se a vontade do 
Governo Federal vier a se concretizar.

Menos de 30 milhões estarão disponíveis para 
gasto efetivo, e mesmo estes provavelmente não serão 
utilizados, se tomarmos por base o passado recente. 

Como se não bastasse a retenção sistemática de 
recursos que vêm sofrendo os programas de inclusão 
digital, o que sobra ainda acaba sendo barrado por uma 
burocracia sem fim. Por mais difícil que seja de acreditar, 
o fato é que se encontram parados hoje, na ANATEL, 
cerca de 3,3 bilhões de reais arrecadados pelo FUST, 
desde sua criação, há 3 anos. São recursos que não 
podem ser utilizados por causa de uma série de difi-
culdades de ordem jurídica, política ou burocrática. É 
simplesmente um escândalo inaceitável que um País 
com as carências do Brasil permita a ocorrência deste 
tipo de desperdício de dinheiro público e de desrespeito 
às normas legais! Nunca é demais lembrar que a lei 
determina a utilização do produto da arrecadação do 
FUST em programas de inclusão digital.

Acerca desse assunto, assistimos há 2 anos à 
famosa polêmica em torno da licitação que pretendia 
destinar 100 mil computadores para escolas públicas 
em todo o País. Todos aqueles que, como nós, se 
preocupam com o atraso tecnológico crônico de nos-
sas escolas, certamente lembram que o programa foi 
interrompido por causa de suspeita de favorecimento 
comercial da empresa Microsoft, única fornecedora 
dos sistemas operacionais das máquinas que seriam 
compradas. Muito tempo passou desde então. Esse 
impasse já foi resolvido pelo Tribunal de Contas da 
União, que autorizou a utilização do dinheiro em ou-
tro programa de universalização da informática, cha-
mado Serviço de Comunicação Digital. Mas até agora 
nada foi feito.
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Tudo isso constitui uma situação com a qual não 
podemos concordar e que repudiamos. No mundo glo-
balizado de hoje, cada vez mais integrado aos recursos 
computacionais disponíveis, deixar uma parcela tão 
grande da população brasileira à margem da tecnolo-
gia não é apenas prova de insensibilidade política e 
econômica, mas sobretudo um crime social. Queremos 
deixar claro, portanto, que nossa atuação no proces-
so de discussão do Orçamento da União para 2005 
será principalmente no sentido de tornar realidade o 
processo de universalização da informação e da co-
municação neste País. Para tanto, não basta apenas 
aprovar emendas à proposta do Poder Executivo, mas, 
principalmente, lutar para que os recursos existentes 
sejam efetivamente utilizados.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, 
gostaríamos ainda de utilizar este espaço de debates 
e de comunicação para nos congratular com o Gover-
no Federal, mais especificamente com o Ministério da 
Saúde, pela criação e implantação do BRASILCORD, a 
rede pública de bancos de sangue de cordão umbilical, 
que acaba de ser instituída no âmbito daquela Pasta.

O BRASILCORD segue-se à criação, em 2000, 
do primeiro banco congênere no País: o Banco de 
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário – BSCUP, 
situado no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no 
Rio de Janeiro. 

O objetivo do INCA, naquela ocasião, foi o de, 
basicamente, aumentar as chances de localização de 
doadores para os pacientes que necessitam de trans-
plante de medula óssea.

Isso porque no sangue do cordão umbilical encon-
tramos abundância de células precursoras das células 
sangüíneas – as tão faladas células-tronco – e que são 
fundamentais para o transplante de medula óssea.

Os pacientes que não contam com a possibili-
dade de doação de medula óssea de um parente são 
cadastrados e têm suas características genéticas e 
imunológicas registradas. Há, então, um cruzamento 
entre o cadastro de pacientes e o banco de cordão 
umbilical com o intuito de identificação de um doador 
compatível entre as amostras armazenadas. 

Uma vez identificada uma amostra compatível, o 
receptor submete-se a uma preparação com quimiote-
rapia, radioterapia ou ambas e recebe as células por 
meio de uma transfusão.

Tal procedimento, além de seu caráter humani-
tário e sanitário evidentes, também representa uma 
expressiva economia de recursos para o País e para o 
Sistema Único de Saúde – SUS. Estima-se que a co-
lheita e o armazenamento de amostras de sangue do 
cordão umbilical custem algo em torno de 7 mil reais 
por ano, por amostra, enquanto que a importação de 

uma única unidade de sangue de outros países não 
sai por menos de 32 mil dólares.

Ademais, as células-tronco obtidas das amostras 
de sangue do cordão umbilical permitirão a obtenção 
dessas células em seu estágio adulto, essenciais para 
a realização de estudos de ponta no Brasil.

Recorde-se que a recente tramitação no Congres-
so Nacional da Lei de Biossegurança trouxe à baila a 
utilização de embriões congelados em clínicas de repro-
dução assistida para a obtenção daquelas células. 

Embora as pesquisas e os conhecimentos sobre 
as células-tronco ainda estejam incipientes, acredita-se 
que as pesquisas com esse material biológico possibili-
tará a obtenção de tecidos e órgãos para transplantes, 
assim como a terapia gênica e a busca de tratamentos 
para várias doenças crônico-degenerativas.

Sob esse aspecto, o avanço nas pesquisas per-
mitirá inclusive que se verifique o real potencial de 
utilização das células-tronco, desmitificando o caráter 
de panacéia que alguns pesquisadores, mais interes-
sados nos holofotes da mídia que no conhecimento 
científico, têm dado à questão.

A Rede BRASILCORD será constituída por 10 
bancos públicos, situados em todas as regiões do País, 
garantindo-se, assim, a descentralização das ações e 
serviços, bem como do conhecimento científico e do 
desenvolvimento tecnológico.

As unidades escolhidas para sediar os bancos 
de cordão umbilical foram: o HEMOPA, em Belém; o 
HEMOMINAS, em Belo Horizonte; a Fundação Hemo-
centro de Brasília, no Distrito Federal; o Hemocentro da 
UNICAMP, em Campinas, São Paulo; o HEMEPAR, em 
Curitiba; o HEMORGS, em Porto Alegre; o HEMOPE, 
em Recife; o Hemocentro de Ribeirão Preto, cidade do 
interior paulista; o INCA, no Rio de Janeiro; e o Hospital 
Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

Temos certeza de que essa iniciativa representa 
um marco na história da saúde pública e do desenvol-
vimento científico no Brasil. Muitas vidas serão, desse 
modo, salvas e numerosas famílias conviverão mais 
tempo com seus ente queridos por força dessa medi-
da tão significativa.

É por este motivo que congratulamos e aplaudi-
mos o Ministério da Saúde, na pessoa do Exmo. Sr. 
Ministro, Dr. Humberto Costa.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com orientação do partido nesta votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Mauro Benevides, a votação ainda está 
se realizando.

O SR. MAURO BENEVIDES – Explico a V.Exa. A 
Liderança do meu partido, no exercício eventual, havia 
recomendado o voto “sim”. Em seguida, houve refor-
mulação para obstrução. Como nossa programação 
eletrônica não permite a retificação do voto no painel, 
resolvi fazê-lo em comunicação pelo microfone. 

O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho percorrido vários Municípios do meu 
Estado, o Rio de Janeiro, na intenção de conhecer de perto 
o dia-a-dia das pessoas que depositaram sua confiança 
em nós, Parlamentares. Entendo que conhecer apenas 
não basta. Como bom observador que sou, tenho a preo-
cupação de ir mais adiante e isso significa propor solução 
para os problemas que a nossa gente enfrenta.

Diversos problemas do nosso cotidiano têm suas 
raízes em lugares que, às vezes, não percebemos. 
Vejamos o caso da alimentação. A sua falta ou escas-
sez podem causar transtornos imensuráveis e de pro-
porções muito abrangentes. Como eu dizia no início 
do meu pronunciamento, não consigo ficar de braços 
cruzados diante das injustiças que vejo. A imprensa 
carioca noticiou esta semana que em alguns hospitais 
públicos do Rio já está faltando refeição tanto para os 
pacientes quanto para os acompanhantes.

O problema não pára por aí, Sr. Presidente. A 
merenda escolar é outra dor de cabeça. 

Não resta dúvida de que as leis são imprescindíveis 
numa sociedade. O fato é que há também necessida-
de de uma compreensão, principalmente por parte dos 
governantes sobre essa questão. Só para se ter uma 
idéia, a Lei nº 8.913, de julho de 1994, sancionada pelo 
então Presidente Itamar Franco, que dispõe sobre a mu-
nicipalização da merenda escolar, e a própria instituição 
do Dia Mundial da Alimentação pela Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação não 
conseguiram acabar com a fome em nosso País. 

Há muito o que fazer para diminuir a fome e a 
subnutrição no Brasil, Sras. e Srs. Deputados. É preciso 
aumentar a renda do povo brasileiro mediante geração 
de empregos e uma educação permanente de adul-
tos e crianças, além de cuidados com a saúde. Além 
disso, os programas e as políticas sociais do Governo 
Federal, como é o caso do Bolsa-Escola e o Renda 
Mínima, da Reforma Agrária, da Agricultura Familiar 
e do Fome Zero, precisam sair do papel. E não nos 

esqueçamos do envio sistemático da merenda escolar 
a todas as escolas públicas do País. 

Faço um apelo à área social do Governo Lula e 
também às Secretarias de Educação e Promoção So-
cial Municipais do Estado do Rio de Janeiro para que 
tratem com muito carinho a questão da merenda es-
colar, pois uma população bem alimentada gera maior 
nível de riqueza e garante paz social. 

Sr. Presidente, para finalizar, quero dizer que sou 
solidário ao companheiro do Rio de Janeiro, Deputado 
Josias Quintal, no que se refere à situação da BR-393, 
no noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e da Rodovia 
Rio—Bahia, no trecho que liga Além Paraíba a Leopol-
dina. Essas estradas estão intransitáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência reitera o apelo ao Sr. Deputado José Militão, 
Relator da Medida Provisória nº 219, para que venha 
imediatamente ao plenário. 

A Presidência também pede a todos os Srs. Depu-
tados que votem, para que possamos dar continuidade 
à Ordem do Dia.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, em setembro do ano passado, 
depois de 7 anos de debates, o Congresso Nacional 
aprovou o Estatuto do Idoso. O Partido Liberal esteve 
presente nessas discussões, importantíssimas, porque 
ajudaram a delinear o que, a partir de então, passou 
a reger, com maior clareza, as relações da sociedade 
com os cidadãos mais experientes.

Mais severo que o dispositivo anterior, de 1994, o 
Estatuto prevê sanções duríssimas para quem o des-
respeite. Ele trata de saúde, locomoção em transporte 
coletivo, violência, abandono, lazer, cultura, esporte, 
trabalho, habitação e, também, das entidades que 
atendem à pessoa idosa.

Melhor seria, Sr. Presidente, que o ordenamento 
jurídico nem precisasse normatizar o que é interesse in-
discutível de todos, parte indissociável da sensibilidade 
do ser humano, como é o respeito aos mais velhos.

Estamos presenciando, contudo, uma distorção 
cometida em nome do Estatuto. Os jornais noticiam o 
desespero de velhinhos e de suas famílias que precisam 
do amparo de casas especializadas que, por causa de 
deficiências estruturais, foram interditadas. É o caso, por 
exemplo, do Sr. Veridiano, retirado das ruas de Brasília 
há 7 meses e internado em uma instituição que lhe deu 
não apenas abrigo, mas a aceitação de quem ele adotou 
como sua verdadeira família. Recentemente, esse asilo 
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foi fechado pela Secretaria de Fiscalização de Atividades 
Urbanas do Distrito Federal. Transferiram o Sr. Veridiano 
para outro lugar. Ele não se adaptou e fugiu. O sentimento 
de confusão, provocado pelo afastamento dos amigos e 
da familiaridade do lar, não o deixa em paz.

É compreensível o estado de espírito dessas 
pessoas, Sr. Presidente. Precisamos fazer ajustes que 
evitem que, na intenção boa de preservar a dignidade 
dos nossos idosos, não se acabe por maltratá-los mais 
ainda. Vamos ser práticos. O que é menos importante? 
Consertar paredes descascadas, pisos desnivelados, 
comprar tampas para vasos sanitários ou resguardar 
nossos idosos da situação de abandono, tanto físico 
quanto psicológico? E se os asilos não estão conse-
guindo priorizar esses ajustes, na maioria das vezes 
por falta de dinheiro, o que pode ser feito para financiar 
suas necessidades? É o caso de acabar com eles e 
fazer com que pessoas em todo o Brasil, como o Sr. 
Veridiano, fiquem à margem, fugitivos pela rua, sem 
um lar e completamente abandonados? 

O Partido Liberal acha conveniente que aprofunde-
mos a questão. Não podemos permitir que as condições 
dos velhinhos piorem, especialmente em nome do Esta-
tuto do Idoso, criado com a melhor das intenções.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

sulto os Srs. Líderes sobre se retirarão o pedido de 
verificação ou se a Presidência encerra esta sessão e 
convoca outra imediatamente, já que o nobre Relator 
está de posse do seu parecer e já mandou distribuí-
lo ao Plenário.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL man-
tém o requerimento. Se o relatório já chegou, ainda 
não tomamos conhecimento de seu conteúdo.

O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, vou usar este espaço para falar da si-
tuação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

É com surpresa que vimos o Governo Rigotto 
cortar 300 milhões na área da saúde para 2005, vis-
to que já havia cortado 300 milhões neste ano, desta 
forma não repassando os recursos da saúde nem do 
transporte escolar para os Municípios. 

Desmontou a Universidade Estadual (UERGS), 
criada durante o Governo Olívio Dutra, do PT. Foram 2 
anos sem dar aumento ao funcionalismo (professores, 
brigadianos, entre outros), desta forma sucateando o 
serviço público. 

Acabou com o Primeiro Emprego, com o Família 
Cidadã e, o mais surpreendente, acabou com o Orça-
mento Participativo e criou a Consulta Popular, mas 
não fez as obras decididas por ela. 

As obras nas estradas estão paradas, caso do 
trecho da RS-471 de Pântano Grande a Encruzilhada 
do Sul. Outro trecho parado é de Sananduva a Lagoa 
Vermelha, dentre outros.

O Governo Rigotto anistia, através de renúncia 
fiscal, as grandes empresas, em conseqüência faltando 
recursos para as questões sociais (saúde, educação 
e outros), pois a renuncia fiscal chega a 40%, sendo 
que nos outros Estados a mais alta é de 20%. 

Mais o pior é que o Governo Rigotto, do PMDB, 
no final do segundo ano de governo, não paga o 13º 
salário, e a Assembléia aprova que os funcionários fa-
çam financiamento para receber o 13º através do BAN-
RISUL. São 50 milhões do cofres do Estado somente 
para custear as despesas bancárias do BANRISUL. A 
bancada estadual do PT votou contra esse absurdo, que 
lesa o Estado e principalmente o funcionário público, 
que durante o Governo Olívio Dutra, do PT, recebeu 
seus salários de forma bem certinha, sem atraso.

O interessante é que a imprensa não dá um pio so-
bre o Governo, que se vem mantendo porque tem apoio 
da mídia, senão o Rio Grande estaria um caos.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
to seja divulgado em A Voz do Brasil e nos meios de 
comunicação desta Casa. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência consulta os Srs. Líderes sobre se pode 
manter o painel eletrônico.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, sim. Na nova con-
vocação, sim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:

VOTARAM

Sim   21
Não  169
Abstenções  4
Total   194

Em Face da Evidente Falta de Quorum, Fica 
Prejudicado o Requerimento de Retirada de Pauta da 
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Medida Provisória nº 219/04 e Adiada a Apreciação 
da Matéria. 

 LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 219/2004 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA 
Início Votação: 8-12-2004 15:42 
Fim Votação: 08-12-2004 16:32 
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha, Inocêncio 
Oliveira 
Resultado da Votação:
Sim  21 
Não 169 
Abstenção 4 
Total da Votação: 194 
Art. 17 2 
Total Quorum 196 
Obstrução 89 
Orientação 

PT – Não 
PMDB – Obstrução 
PFL – Obstrução 
PP – Obstrução 
PTB – Não 
PSDB – Obstrução 
PL/PSL – Obstrução 
PPS – Não 
PSB – Não 
PDT – Não 
PCdoB – Não 
PV – Não 
PRONA – Obstrução 
MINORIA – Obstrução 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Almir Sá PL PL/PSL Não 
Maria Helena PPS Não 
Pastor Frankembergen PTB Não 
Suely Campos PP Obstrução 
Total Roraima: 4 

AMAPÁ 

Coronel Alves PL PL/PSL Não 
Dr. Benedito Dias PP Obstrução 
Eduardo Seabra PTB Não 
Hélio Esteves PT Não 
Total Amapá: 4 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Obstrução 
Ann Pontes PMDB Sim 

José Priante PMDB Obstrução 
Josué Bengtson PTB Não 
Nilson Pinto PSDB Obstrução 
Zé Geraldo PT Não 
Total Pará: 6 

AMAZONAS 

Carlos Souza PP Obstrução 
Francisco Garcia PP Obstrução 
Humberto Michiles PL PL/PSL Não 
Lupércio Ramos PPS Não 
Pauderney Avelino PFL Obstrução 
Vanessa Grazziotin PCdoB Não 
Total Amazonas: 6 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PPS Não 
Anselmo PT Não 
Confúcio Moura PMDB Sim 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Total Rondônia: 4 

ACRE 

Henrique Afonso PT Não 
João Tota PL PL/PSL Obstrução 
Nilson Mourão PT Não 
Perpétua Almeida PCdoB Não 
Ronivon Santiago PP Não 
Zico Bronzeado PT Não 
Total Acre: 6 

TOCANTINS 

Homero Barreto PTB Não 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Ronaldo Dimas PSDB Obstrução 
Total Tocantins: 3 

MARANHÃO 

César Bandeira PFL Obstrução 
João Castelo PSDB Obstrução 
Luciano Leitoa PSB Não 
Neiva Moreira PDT Não 
Nice Lobão PFL Obstrução 
Pedro Fernandes PTB Não 
Sarney Filho PV Não 
Terezinha Fernandes PT Não 
Wagner Lago PP Obstrução 
Total Maranhão: 9 

CEARÁ 

Antonio Cambraia PSDB Obstrução 
Ariosto Holanda PSDB Não 
João Alfredo PT Não 
José Linhares PP Obstrução 
José Pimentel PT Não 
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Léo Alcântara PSDB Obstrução 
Manoel Salviano PSDB Não 
Marcelo Teixeira PMDB Abstenção 
Mauro Benevides PMDB Sim 
Moroni Torgan PFL Obstrução 
Rommel Feijó PTB Não 
Zé Gerardo PMDB Obstrução 
Total Ceará: 12 

PIAUÍ 

B. Sá PPS Não 
Júlio Cesar PFL Obstrução 
Moraes Souza PMDB Não 
Nazareno Fonteles PT Não 
Paes Landim PTB Não 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí: 6 

RIO GRANDE DO NORTE 

Álvaro Dias PDT Não 
Fátima Bezerra PT Não 
Iberê Ferreira PTB Não 
Nélio Dias PP Obstrução 
Total Rio Grande do Norte: 4 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Não 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Enivaldo Ribeiro PP Obstrução 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Obstrução 
Lúcia Braga PT Não 
Luiz Couto PT Não 
Philemon Rodrigues PTB Não 
Wellington Roberto PL PL/PSL Não 
Wilson Santiago PMDB Obstrução 
Total Paraíba: 10 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Obstrução 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Não 
Gonzaga Patriota PSB Não 
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17 
Joaquim Francisco PTB Não 
Jorge Gomes PSB Não 
Luiz Piauhylino S.Part. Não 
Maurício Rands PT Não 
Paulo Rubem Santiago PT Não 
Renildo Calheiros PCdoB Não 
Roberto Freire PPS Não 
Roberto Magalhães S.Part. Abstenção 
Total Pernambuco: 13 

ALAGOAS 

Jurandir Boia PSB Não 
Total Alagoas: 1 

SERGIPE 

Heleno Silva PL PL/PSL Obstrução 
Ivan Paixão PPS Não 
Jackson Barreto PTB Não 
João Fontes S.Part. Não 
Total Sergipe: 4 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Não 
Aroldo Cedraz PFL Obstrução 
Claudio Cajado PFL Obstrução 
Colbert Martins PPS Não 
Coriolano Sales PFL Obstrução 
Daniel Almeida PCdoB Não 
Edson Duarte PV Não 
Fernando de Fabinho PFL Obstrução 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Obstrução 
João Almeida PSDB Obstrução 
João Leão PL PL/PSL Não 
José Carlos Araújo PFL Obstrução 
Jutahy Junior PSDB Obstrução 
Luiz Alberto PT Não 
Luiz Carreira PFL Obstrução 
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução 
Milton Barbosa PFL Obstrução 
Nelson Pellegrino PT Não 
Severiano Alves PDT Não 
Walter Pinheiro PT Não 
Zelinda Novaes PFL Obstrução 
Zezéu Ribeiro PT Não 
Total Bahia: 23 

MINAS GERAIS 

Aracely de Paula PL PL/PSL Obstrução 
Athos Avelino PPS Não 
Cabo Júlio PSC Não 
Carlos Mota PL PL/PSL Obstrução 
César Medeiros PT Não 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não 
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução 
Eliseu Resende PFL Obstrução 
Geraldo Thadeu PPS Não 
Gilmar Machado PT Não 
Isaías Silvestre PSB Não 
Ivo José PT Não 
Jaime Martins PL PL/PSL Abstenção 
João Magno PT Não 
José Militão PTB Não 
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Lael Varella PFL Não 
Leonardo Monteiro PT Não 
Lincoln Portela PL PL/PSL Obstrução 
Marcello Siqueira PMDB Não 
Márcio Reinaldo Moreira PP Obstrução 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Obstrução 
Odair PT Sim 
Odelmo Leão PP Obstrução 
Paulo Delgado PT Não 
Reginaldo Lopes PT Não 
Roberto Brant PFL Obstrução 
Romeu Queiroz PTB Não 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Silas Brasileiro PMDB Abstenção 
Virgílio Guimarães PT Não 
Total Minas Gerais: 31 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Obstrução 
Iriny Lopes PT Não 
Manato PDT Não 
Marcelino Fraga PMDB Sim 
Nilton Baiano PP Obstrução 
Total Espírito Santo: 5 

RIO DE JANEIRO 

Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Bernardo Ariston PMDB Obstrução 
Carlos Nader PL PL/PSL Obstrução 
Carlos Santana PT Não 
Chico Alencar PT Não 
Deley PV Não 
Edson Ezequiel PMDB Obstrução 
Eduardo Paes PSDB Obstrução 
Elaine Costa PTB Não 
Fernando Gabeira S.Part. Não 
Itamar Serpa PSDB Obstrução 
Jair Bolsonaro PTB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Obstrução 
Jorge Bittar PT Não 
José Divino PMDB Sim 
Josias Quintal PMDB Sim 
Laura Carneiro PFL Obstrução 
Leonardo Picciani PMDB Obstrução 
Miro Teixeira PPS Não 
Moreira Franco PMDB Obstrução 
Nelson Bornier PMDB Não 
Paulo Baltazar PSB Não 
Paulo Feijó PSDB Obstrução 
Reinaldo Betão PL PL/PSL Obstrução 
Renato Cozzolino PSC Não 
Rodrigo Maia PFL Obstrução 
Vieira Reis PMDB Sim 

Total Rio de Janeiro: 27 

SÃO PAULO 

Amauri Gasques PL PL/PSL Obstrução 
Angela Guadagnin PT Não 
Arlindo Chinaglia PT Não 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Celso Russomanno PP Não 
Cláudio Magrão PPS Não 
Corauci Sobrinho PFL Não 
Delfim Netto PP Não 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dimas Ramalho PPS Não 
Dr. Evilásio PSB Não 
Dr. Pinotti PFL Obstrução 
Durval Orlato PT Não 
Edna Macedo PTB Não 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Ildeu Araujo PP Obstrução 
Ivan Valente PT Não 
Jamil Murad PCdoB Não 
João Batista PFL Obstrução 
João Paulo Cunha PT Art. 17 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Mentor PT Não 
Julio Semeghini PSDB Obstrução 
Luciano Zica PT Não 
Luiz Antonio Fleury PTB Não 
Luiza Erundina PSB Não 
Marcelo Ortiz PV Não 
Marcos Abramo PFL Obstrução 
Mariângela Duarte PT Não 
Neuton Lima PTB Não 
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução 
Professor Irapuan Teixeira PP Obstrução 
Ricardo Izar PTB Não 
Roberto Gouveia PT Não 
Robson Tuma PFL Obstrução 
Rubinelli PT Não 
Salvador Zimbaldi PTB Não 
Vicentinho PT Não 
Wanderval Santos PL PL/PSL Obstrução 
Zarattini PT Não 
Total São Paulo: 41 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
Ricarte de Freitas PTB Não 
Total Mato Grosso: 2 

DISTRITO FEDERAL 

Jorge Pinheiro PL PL/PSL Obstrução 
Osório Adriano PFL Obstrução 
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Sigmaringa Seixas PT Não 
Tatico PTB Não 
Wasny de Roure PT Não 
Total Distrito Federal: 5 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Não 
Enio Tatico PTB Não 
João Campos PSDB Obstrução 
Jovair Arantes PTB Não 
Leandro Vilela PMDB Obstrução 
Luiz Bittencourt PMDB Obstrução 
Pedro Chaves PMDB Obstrução 
Rubens Otoni PT Não 
Vilmar Rocha PFL Obstrução 
Total Goiás: 9 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Não 
João Grandão PT Não 
Murilo Zauith PFL Obstrução 
Vander Loubet PT Não 
Total Mato Grosso do Sul: 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Obstrução 
Alex Canziani PTB Obstrução 
André Zacharow PP Não 
Assis Miguel do Couto PT Não 
Cezar Silvestri PPS Não 
Dilceu Sperafico PP Não 
Dr. Rosinha PT Não 
Dra. Clair PT Não 
Eduardo Sciarra PFL Obstrução 
Giacobo PL PL/PSL Obstrução 
Gustavo Fruet S.Part. Não 
Iris Simões PTB Não 
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução 
Nelson Meurer PP Não 
Odílio Balbinotti PMDB Não 
Paulo Bernardo PT Não 
Ricardo Barros PP Não 
Selma Schons PT Não 
Total Paraná: 18 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Carlito Merss PT Não 
Fernando Coruja PPS Não 
João Matos PMDB Sim 
Luci Choinacki PT Não 
Vignatti PT Não 

Zonta PP Não 
Total Santa Catarina: 7 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Não 
Ary Vanazzi PT Não 
Augusto Nardes PP Não 
Beto Albuquerque PSB Não 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Não 
Érico Ribeiro PP Obstrução 
Francisco Appio PP Obstrução 
Francisco Turra PP Não 
Henrique Fontana PT Não 
Júlio Redecker PSDB Obstrução 
Kelly Moraes PTB Não 
Maria do Rosário PT Não 
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução 
Orlando Desconsi PT Não 
Osvaldo Biolchi PMDB Não 
Pastor Reinaldo PTB Não 
Paulo Pimenta PT Não 
Pompeo de Mattos PDT Não 
Total Rio Grande do Sul: 19 

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

face da evidente falta de quorum, vou encerrar a ses-
são.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

RORAIMA

Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Eduardo Seabra PTB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Babá S.Part. 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PL/PSL
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 2
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RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Ronivon Santiago PP 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Homero Barreto PTB 
Osvaldo Reis PMDB 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB 
Rommel Feijó PTB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

B. Sá PPS 
Júlio Cesar PFL 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Iberê Ferreira PTB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Lúcia Braga PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT 
José Múcio Monteiro PTB 

Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 6

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
Edson Duarte PV 
João Almeida PSDB 
João Leão PL PL/PSL
Luiz Alberto PT 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Saraiva Felipe PMDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Marcelino Fraga PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Deley PV 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Gabeira S.Part. 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Pinotti PFL 
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Gilberto Nascimento PMDB 
João Batista PFL 
Julio Semeghini PSDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PFL 
Neuton Lima PTB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Salvador Zimbaldi PTB 
Vicentinho PT 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zarattini PT 
Total de São Paulo: 17

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Osório Adriano PFL 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Ronaldo Caiado PFL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL PL/PSL
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

João Matos PMDB 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 

Júlio Redecker PSDB 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 8

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL PL/PSL
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT 
Gervásio Oliveira PDT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Paulo Rocha PT 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondônia: 1

ACRE

Júnior Betão PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL PL/PSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
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Gastão Vieira PMDB 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Bismarck Maia PSDB 
Leônidas Cristino PPS 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Roberto Pessoa PL PL/PSL
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 6

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Ricardo Fiuza PP 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Caldas PL PL/PSL
João Lyra PTB 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Mário Negromonte PP 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PSC 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Fernando Diniz PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS 
Leonardo Mattos PV 
Osmânio Pereira PTB 
Romel Anizio PP 
Sérgio Miranda PCdoB 
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Marcus Vicente PTB 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PP 
André Luiz PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Dr. Heleno PP 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Juíza Denise Frossard S.Part. 
Julio Lopes PP 
Lindberg Farias PT 
Luiz Sérgio PT 
Maria Lucia PMDB 
Roberto Jefferson PTB 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Dr. Hélio PDT 
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Gilberto Kassab PFL 
Iara Bernardi PT 
Jefferson Campos PMDB 
João Herrmann Neto PDT 
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL PL/PSL
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Lima PMDB 
Telma de Souza PT 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leonardo Vilela PP 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PMDB 
Colombo PT 
José Borba PMDB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Ivan Ranzolin PP 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bauer PFL 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
José Ivo Sartori PMDB 
Luciana Genro S.Part. 
Nelson Proença PPS 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, quarta-feira, dia 8, às 16h35min, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

– 1 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 219, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 219, de 2004, que dispõe so-
bre o desconto de crédito na apuração da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL e da Contribuição para o PIS/PA-
SEP e COFINS não-cumulativas, e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 28-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-11-04 (46º 

DIA)

– 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 220, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 220, de 2004, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, e dá nova redação a dispositivos 
das Leis nos 10.438, de 26 de abril de 2002, 
e 10.683, de 28 de maio de 2003. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 7-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 (46º 

DIA)
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– 3 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 221, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 221, de 2004, que dispõe sobre o 
Certificado de Depósito Agropecuário – CDA 
e o Warrant Agropecuário – WA, dá nova re-
dação a dispositivos das Leis nos 9.973, de 29 
de maio de 2000, que dispõe sobre o sistema 
de armazenagem dos produtos agropecuá-
rios, 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe 
sobre a concessão de subvenção econômica 
nas operações de crédito rural, e 9.514, de 20 
de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sis-
tema de Financiamento Imobiliário e institui a 
alienação fiduciária de coisa imóvel, e altera 
a Taxa de Fiscalização de que trata a Lei nº 
7.940, de 20 de dezembro de 1989. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:17-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 

(46º DIA)

– 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 222, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 222, de 2004, que atribui ao Mi-
nistério da Previdência Social competências 
relativas à arrecadação, fiscalização, lança-
mento e normatização de receitas previden-
ciárias, autoriza a criação da Secretaria da 
Receita Previdenciária no âmbito do referido 
Ministério, e dá outras providências. Penden-
te de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 18-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 1-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-11-04 (46º 

DIA)

– 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 223, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 223, de 2004, que estabelece 
normas para o plantio e comercialização da 
produção de soja geneticamente modificada 
da safra de 2005, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 11-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 29-11-04 (46º 

DIA)

– 6 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 224, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 224, de 2004, que altera dispo-
sitivos da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998, 
que cria, no âmbito das Forças Armadas, a 
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Tecnolo-
gia Militar e os cargos que menciona, da 
Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA e da 
Gratificação Especial de Controle do Tráfego 
Aéreo – GECTA, e da Lei no 10.910, de 16 de 
julho de 2004, que reestrutura a remunera-
ção dos cargos das Carreiras de Auditoria 
da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Pre-
vidência Social, Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
altera o pró-labore, devido aos ocupantes 
dos cargos efetivos da carreira de Procura-
dor da Fazenda Nacional, e a Gratificação de 
Desempenho de Atividade Jurídica – GDAJ, 
devida aos ocupantes dos cargos efetivos 
das Carreiras de Advogados da União, de 
Procuradores Federais, de Procuradores 
do Banco Central do Brasil, de Defensores 
Públicos da União e aos integrantes dos 
quadros suplementares de que trata o art. 
46 da Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 04-11-04
PRAZO NA CÂMARA: 18-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-04 (46º 

DIA)

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 3º da Constituição Federal, 

c/c art. 204, II, do Regimento Interno)

Discussão

– 7 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.015-C, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
3.015-B, de 2004, que altera a Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, 
de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre 
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a capacitação e competitividade do setor 
de informática e automação, e dá outras 
providências. Pendente de pareceres das 
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática; de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; 
de Finanças e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (10º DIA): 1º-10-04

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal,  

c/c art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

– 8 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.884-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.884-A, de 2004, que institui nor-
mas gerais de contratos para a constitui-

ção de consórcios públicos, bem como de 
contratos de programa para a prestação de 
serviços públicos por meio de gestão asso-
ciada e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Especial.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA): 3-9-04

– 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.186-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.186-A, de 2004, que altera os limi-
tes do Parque Nacional de Brasília. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA): 14-
11-04

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 33 
minutos.)

Ata da 276ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 8 de dezembro de 2004

Presidência dos Srs:.  João Paulo Cunha, Presidente;  
 Inocêncio Oliveira,1º Vice-Presidente

ÀS 16 HORAS E 40 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL PL/PSL
Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PDT

Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PDT
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá S.part.
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 15
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AMAZONAS

Carlos Souza PP
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL PL/PSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Hamilton Casara PSB
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota  PL/PSL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURÍCIO RABELO PL PL/PSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Rommel Feijó PTB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Betinho Rosado PFL
Fátima Bezerra PT
Iberê Ferreira PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PT
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PL/PSL
Wellington Roberto PL PL/PSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 12
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PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Marcos De Jesus PL PL/PSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães S.PART.
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Jurandir Boia PSB
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL PL/PSL
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes S.PART.
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL

João Almeida PSDB
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PL PL/PSL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 35

MINAS GERAIS

Aracely De Paula PL PL/PSL
Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PL PL/PSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
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Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Odelmo Leão PP
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
silas brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 45

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda De Carvalho PMDB
Almir Moura PL PL/PSL
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira S.PART.
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes De Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB
Moreira Franco PMDB

Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Pinotti PFL
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PDT
José Eduardo Cardozo PT
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
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PL/PSL
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Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zarattini PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 59

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PP
Pedro Henry PP
Ricarte De Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PP
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet S.PART.
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PP
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL PL/PSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 13
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PP
Maria Do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 27

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 
423 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

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

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PDT 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Babá S.Part. 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL PL/PSL
Lupércio Ramos PPS 
Pauderney Avelino PFL 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS 
Anselmo PT 
Confúcio Moura PMDB 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSB 
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PL PL/PSL
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
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Ronivon Santiago PP 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP 
César Bandeira PFL 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Rommel Feijó PTB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará :16

PIAUÍ

B. Sá PPS 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PTB 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PT 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Wellington Roberto PL PL/PSL
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PFL 
Joaquim Francisco PTB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino S.Part. 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Maurício Rands PT 
Miguel Arraes PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães S.Part. 
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
Jurandir Boia PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL PL/PSL
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
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João Fontes S.Part. 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 32

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Athos Avelino PPS 
Cabo Júlio PSC 
Carlos Mota PL PL/PSL
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Herculano Anghinetti PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 

Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
José Militão PTB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair PT 
Odelmo Leão PP 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Ronaldo Vasconcellos PTB 
Saraiva Felipe PMDB 
Silas Brasileiro PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 40

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
José Carlos Elias PTB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PL PL/PSL
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Deley PV 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira S.Part. 
Fernando Lopes PMDB 
Itamar Serpa PSDB 



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53615 

Jair Bolsonaro PTB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT 
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Miro Teixeira PPS 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino PSC 
Rodrigo Maia PFL 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aloysio Nunes Ferreira PSDB 
Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Evilásio PSB 
Dr. Pinotti PFL 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PT 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PFL 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
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 
Marcos Abramo PFL 
Mariângela Duarte PT 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Rubinelli PT 
Salvador Zimbaldi PTB 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zarattini PT 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 54

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 12
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PP 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet S.Part. 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 

Alceu Collares PDT 
Ary Vanazzi PT 
Augusto Nardes PP 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcisio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Su:l 26

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 373 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 219, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 219, de 2004, que dispõe so-
bre o desconto de crédito na apuração da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
–  CSLL e da Contribuição para o PIS/PA-
SEP e COFINS não-cumulativas, e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista. 

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 28-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-11-04 (46º 

DIA)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos termos 
do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada de 
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pauta da Medida Provisória nº 219/04, constante do 
item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das sessões, 8 de dezembro de 2004.– Ro-
naldo Caiado, Vice-Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Rodrigo Maia, V.Exa. retira o requerimento, para 
discutirmos a matéria?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não o retiro. 
O Deputado Ronaldo Caiado vai defender o requeri-
mento.

O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero justi-
ficar administrativamente. Na votação anterior, eu es-
tava em audiência. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Ronaldo Caiado, que falará a favor da matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, peço a atenção dos pares. No mês de maio 
ou junho deste ano, discutimos nesta Casa a Medida 
Provisória nº 183, que dispunha sobre o aumento da 
COFINS e sua incidência sobre vários ramos da ativi-
dade econômica do País. 

Naquele momento, destacamos uma emenda para 
incluir no projeto de conversão do Relator a isenção da 
incidência do PIS e da COFINS no preço de rações, 
sal mineral e medicamentos veterinários. Pedimos a 
compreensão de todos os pares e tivemos a aprovação 
da emenda, mas, logo a seguir, para nossa decepção, 
houve o veto do Presidente Lula. 

Hoje, vejam V.Exas., há algo como uma queda 
de braços entre o Governo e os produtores rurais, que 
estão sendo prejudicados com o aumento da carga tri-
butária. Quando têm, em um vetor de sua produção, a 
isenção da cobrança do PIS e da COFINS, ela é ve-
tada. No entanto, ele faz amplas concessões a vários 
outros setores. Não temos nada contra a essa atitude. 
Ao contrário, estamos apoiando as isenções para o mi-
lho, para a fécula de mandioca, para as cooperativas 
de crédito, para o caminhoneiro, com avanço do crédito 
presumido, que não existia, para o leite.

Somos a favor da isenção para todos esses itens. 
O que nos intriga, o que nos deixa atônitos é o fato 
de não retirarem do relatório item que pune a pecu-
ária de leite, como acontece hoje: acréscimo no seu 
custo de 2 centavos por litro de leite, valor que repre-
senta benefício no momento da venda. Na pecuária 

de corte, inviabilizam o período da entressafra, prin-
cipalmente nos Estados do Nordeste, onde o tempo 
de seca é maior. 

Por que prejudicar um setor que não suporta mais 
o preço de custo de produção e a defasagem do preço 
de comercialização dos seus produtos? Não temos ga-
rantia de preço mínimo. Não há, no Orçamento, dotação 
orçamentária capaz de manter capacidade de preço de 
uma safra de 130 milhões de toneladas de grãos. 

Sr. Presidente, o pedido de adiamento é para ten-
tarmos sensibilizar o Governo a fim de autorizar aquilo 
que é de interesse do sensível Relator, Deputado José 
Militão, cujo relatório quero aplaudir. S.Exa. tenta, até 
a última hora, incluir a isenção para a tributação de ra-
ções, principalmente para o pequeno produtor rural.

Sr. Presidente, o cidadão integrado às grandes 
cooperativas não tem problema algum no momento 
da comercialização do frango, do suíno ou da carne. 
Entretanto, se ele for autônomo e pequeno produtor, 
se não for integrado a nenhuma cooperativa, sofrerá 
tributação de 100% da carga que incide sobre as ra-
ções e todos esses insumos.

Por que essa discriminação com os Estados que 
não têm uma estrutura tão avançada de cooperati-
vismo, principalmente do Centro-Oeste, do Nordeste 
e do Norte, com os pequenos agricultores? Por que 
atendermos, sim, apenas às grandes estruturas? Não 
temos nada contra o pequeno agricultor.

Peço o voto favorável a esse requerimento de 
adiamento por 1 sessão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Vignatti, que falará contra o requerimento.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos traba-
lhando para votar o máximo possível da pauta, todos 
temas polêmicos, mas necessários para a sociedade 
brasileira.

Com relação a essa medida provisória, nos úl-
timos dias, houve um debate maior nesta Casa, que 
possibilitou um consenso. Com certeza, nem tudo que 
gostaríamos de incluir foi incluído.

O relatório acaba de ser distribuído a todos os 
Deputados. Tive a oportunidade de lê-lo de forma rápida 
e pude verificar que ele contemplou vários aspectos de 
interesse da sociedade brasileira, de cooperativas, do 
setor rural brasileiro. Por isso, queremos votar.

Estamos encaminhando contra o requerimento, 
contra o adiamento, contra a retirada de pauta, pois 
temos de fato a possibilidade de garantir a votação 
dessa medida provisória no dia de hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
orientar a bancada, em nome do Partido da Frente 
Liberal, concedo a palavra ao nobre Líder Deputado 
Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quando a Oposição diz que precisa de 
prazo para analisar os pareceres apresentados para 
votação das matérias, não é uma questão de má von-
tade, de não querer votar nenhuma matéria na tarde 
de hoje ou em qualquer outro dia. 

O relatório do Deputado do PTB, em seu art. 6º, 
reinclui discussão que houve na semana anterior acer-
ca da penhora sobre o faturamento, que já é questão 
vencida nesta Casa e não pode ser apresentada por 
medida provisória. Esse é um ponto.

Analisando de forma rápida, vejo que, no art. 34, 
o Governo tenta tributar novamente as operações fu-
turas, as operações de hedge, muito importantes para 
o setor produtivo brasileiro. 

Cito apenas 2 exemplos de pontos muito complica-
dos no relatório apresentado, além dos que estavam em 
discussão e não foram acatados pelo Relator, a partir 
das emendas apresentadas pelos Parlamentares.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o motivo que leva 
o Partido da Frente Liberal a apresentar na sessão ex-
traordinária o mesmo requerimento que apresentou na 
sessão anterior, de adiamento da votação.

A matéria trata, mais uma vez, de tributação, e 
parece boa, mas, da forma como foi apresentada, com 
a inclusão de novos artigos, é muito difícil para qualquer 
um, na tarde de hoje, votá-la afirmativamente, porque, 
sem análise cuidadosa do tema, podemos cometer o 
erro de aprovar matéria vencida na semana passada 
e reincluída, certamente pelos burocratas de plantão 
do Ministério da Fazenda.

Por isso, somos favoráveis ao requerimento apre-
sentado.

 O SR. HAMILTON CASARA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HAMILTON CASARA (PSB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei com o partido.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o PT.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PSB na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência consulta os Srs. Líderes sobre se não 
poderia o Relator ler seu parecer e depois esclarecer 
essas duas questões, que podem ser apresentadas 
na forma de questão de ordem. 

Já tendo sido decidida pelo Plenário, a matéria 
não pode ser votada na mesma Sessão Legislativa. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O que já foi votado, 
Sr. Presidente?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Já foi votado o art. 6º do relatório, 
Deputado Alberto Goldman, que trata novamente da 
penhora sobre o faturamento, escrito de outra forma. 
Isso é matéria vencida, matéria que já foi apreciada 
na votação da Medida Provisória nº 203, e foi retirada, 
porque não cabe em medida provisória.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o tex-
to da Medida Provisória nº 219 que veio a esta Casa 
tem 7 artigos; o do projeto de conversão tem 37, e o 
relatório, 30 páginas. Isso não é possível! Isso fere 
a dignidade da Casa, Sr. Presidente! Não é possível 
aceitar isso! Pela dignidade do Parlamento, sugiro que 
marquemos uma nova sessão para amanhã de manhã 
para analisarmos a matéria. 

Não é necessário o prazo de 24 horas. Se houver 
acordo, a matéria será aprovada rapidamente. Amanhã 
pela manhã realizaremos as votações e, se for o caso, 
esgotaremos a pauta, desde que os relatórios das ou-
tras matérias estejam prontos. Não faremos obstrução. 
Mas, da forma como está, não sobrará outra alterna-
tiva a não ser a obstrução. Não temos condições de 
ler a matéria.

De acordo com o item XXXVII das revogações, 
ficam revogados –  isso não existia na medida provi-
sória –  o art. 90 da Lei nº 10.833, o inciso IV e o caput 
do art. 17 da Lei nº 10.865, o § 3º do art. 3º da Lei nº 
9.718 e o art. 84 da Lei nº 10.833. Ora, nem a cópia das 
leis, dos artigos e incisos que ficam revogados estão 
aqui! Como posso votar algo assim? Como alguém que 
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preze sua dignidade pode votar matéria desse tipo? 
Isso não é possível, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai colocar em votação o requerimento, 
dando prazo de 1 hora para que se chegue ao enten-
dimento ou não.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, so-

licito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Veri-

ficação concedida.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

votam os Srs. Líderes?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”, mas queremos deixar claro que não nos interes-
sa desobstruir a pauta sem saber o que se pretende 
votar depois da votação dessas medidas provisórias. 
Não se comenta qual é a pauta que está sendo ela-
borada. Isso não está claro para nós do PV. E se na 
próxima pauta estiver incluída a Lei de Biossegurança, 
o Partido Verde não fará acordo. 

Queremos dialogar e saber que pauta está sen-
do construída.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA está em obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSB vota “não”.

O SR. B. SÁ (PPS-PI. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota “não”.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o texto é longo e complexo. Ainda não há acordo 
firmado e alguns pontos ainda não foram atendidos. 
Assim sendo, o Bloco Parlamentar PL/PSL continua 
em obstrução.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Em nome da digni-
dade da Casa, e não por questão partidária, temos de 
retirar a matéria para votá-la amanhã. 

O PSDB está em obstrução.
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PTB está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PP?

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na expectativa de 
que se encontre aqui um entendimento, o PP também 
entrará em obstrução, a fim de que ganhemos um pouco 
mais de tempo para tentar encontrar uma solução para 
essa matéria extremamente abrangente, que interessa 
a diversos segmentos produtivos nacionais. 

O que o Congresso Nacional, mais especifica-
mente a Câmara dos Deputados, está discutindo nes-
te momento diz respeito a inúmeros empregos neste 
País. Então, não podemos tomar decisão precipitada, 
e o PP quer encontrar, junto com os demais partidos, 
uma solução adequada para a Nação e para o Governo, 
que não provoque grande perda de arrecadação, mas 
também não desestimule a geração de novos postos 
de trabalho no Brasil. 

Portanto, estamos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PFL?
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da 
Frente Liberal entende que essa MP é importante. Ela 
visa incrementar o parque industrial nacional, incentivar 
a produção de bens de capital. Entretanto, acabamos 
de receber o parecer do Relator, que conclui por um 
projeto de lei de conversão o qual altera completamen-
te a proposta original da medida provisória, e não é 
possível, no prazo de uma hora, como propôs V.Exa., 
analisarmos esse projeto e contribuirmos para o seu 
aperfeiçoamento.

Portanto, o PFL, considerando que essa legis-
lação tão importante e necessária deve ser debatida 
mais profundamente, encontra-se neste momento em 
obstrução, e apela para que não se vote essa matéria 
nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PMDB?

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PMDB está em obstrução para que seja construído 
o acordo.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PSB?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
sejamos fazer a pauta andar. Temos 6 medidas provi-
sórias e um conjunto de outros projetos de interesse 
do País, dos Municípios, mas compreendemos alguns 
óbices gerados em plenário pelas bancadas. 

Nessa medida provisória há significativas con-
quistas, reclamadas desde há muito por importantes 
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segmentos do País, como, por exemplo, o retorno à 
sistemática de tributação anterior e o fim da cumulati-
vidade para todo o segmento de informática no Brasil. 
Essa é realmente uma grande conquista. Há também a 
permissão de ressarcimento dos estoques de créditos, 
entre a entrada e a saída de mercadorias, estoques 
esses que, a rigor, ficam nas mãos do detentor do 
crédito, sem utilidade alguma, e agora teriam possibi-
lidade de ser ressarcidos por parte da Receita, o que 
é um avanço. A inclusão dos caminhoneiros autôno-
mos no processo de contratação de frete, do qual hoje 
eles estão fora, para a partir de agora disporem de um 
crédito presumido, é outro avanço colocado no texto. E 
por força dessa medida provisória, a partir de agora, 
nas cooperativas de crédito, não incidiria mais tributo 
sobre as operações realizadas entre os cooperados, 
o que é um grande avanço. 

É óbvio que a medida provisória original tinha 
menos artigos, porque ela visava e visa à concessão à 
sociedade brasileira de um benefício de R$1,5 bilhão. 
Acontece que no projeto de lei de conversão há um 
conjunto de outras medidas incorporadas, todas extre-
mamente benéficas, todas de interesse da sociedade 
brasileira, o que explica por que ele tem mais artigos 
do que o texto original da MP.

Vamos encaminhar o voto contra o requerimen-
to porque queremos prosseguir a discussão, a fim de 
que cada um analise acurada e responsavelmente, 
no debate, o mérito que está intimamente vinculado a 
essa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 
vota o PTB?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
desejo fazer menção aos avanços referidos pelo no-
bre e competente Deputado Beto Albuquerque. Par-
ticipamos de toda a discussão e fomos testemunhas 
do trabalho de S.Exa., na qualidade de Vice-Líder do 
partido. Inclusive o Relator é do meu partido, o com-
petente Deputado José Militão.

Por que optamos pela obstrução, se o Relator é 
do nosso partido? Explico: alguns desses avanços fo-
ram negociados democrática e exaustivamente, até às 
14h30min, com Lideranças, com a base do Governo, 
com técnicos da Receita Federal, e depois de acordar-
mos tudo isso e trazermos a matéria à votação fomos 
informados de que nada do que foi acertado lá seria 
respeitado aqui. 

Estamos obstruindo porque queremos votar o 
que foi acertado na reunião. A nosso ver, estávamos 
negociando com o Governo. Como cada dia menos 
sabemos quem fala pelo Governo, ficamos surpresos, 
e optamos pela obstrução.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Como 

vota o PDT?
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
últimas votações, nós do PDT temos sistematicamente 
votado “não” aos requerimentos de retirada de matérias 
da pauta. Isso sinaliza claramente que queremos votar 
as medidas provisórias, dar uma resposta à sociedade, 
enfim, avançar no trabalho da Casa e desencadear o 
tão necessário processo de votação. Essa é a resposta 
que o Parlamento precisa dar à sociedade. 

No entanto, no caso específico da Medida Pro-
visória nº 219, há uma situação inusitada. A matéria 
abrange uma série de temas, que dizem respeito à 
Contribuição sobre o Lucro Líquido, ao PIS, ao PASEP, 
à COFINS, e traz melhoras, em alguns aspectos; há, 
porém, um detalhe fundamental: a medida provisória 
original tem duas páginas e não passa de 7 artigos, 
e o projeto de conversão que recebemos há cerca de 
15 minutos tem 22 páginas e 27 artigos. Sequer foi 
possível lê-lo. Os artigos multiplicaram-se: de 7, tor-
naram-se 27. 

Sr. Presidente, nós, do PDT, queremos tempo para 
ler o projeto de lei de conversão e trocar idéias com 
a assessoria sobre o que melhorou, o que piorou, em 
que avançou e o que efetivamente votaremos. 

Há poucos dias votamos a Convenção-Quadro 
que extingue a produção de fumo no Brasil. O Rio 
Grande do Sul está pagando essa conta, e o Governo 
está passando vergonha. O Vice-Líder do Governo, o 
Deputado Beto Albuquerque, não tem como explicar 
isso. Ninguém na Casa sabia o que se votava, porque 
a matéria não fora debatida. 

É importante salientar que o Senado está de-
batendo a Convenção-Quadro, o que esta Casa não 
soube fazer. 

Não vamos votar apressadamente, sem saber o 
que estamos votando. Por isso, o PDT hoje vai obstruir 
a votação, porque precisamos esclarecer a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto. 
O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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O SR. MAURO LOPES (PMDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na úl-
tima votação, votei com o partido.

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (PSC – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
encaminha o voto pela não retirada de pauta.

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, primeiramente, refiro-me ao episódio que 
vivenciamos aqui nesta tarde, que nos remete cada 
vez mais para uma reflexão, inclusive do ponto de vista 
do funcionamento das diversas instâncias que conso-
lidamos na Casa, e até do processo de relação entre 
as partes –  Oposição, Situação, partidos da base do 
Governo etc. 

Como esse tema em debate envolve interesses e 
ao mesmo tempo tem reflexos na economia, é natural 
a apresentação desse pleito de adiamento da votação. 
Portanto, venho falar aqui sem qualquer pretensão de 
defender o nobre Relator, o companheiro e Deputado 
José Militão, que não me pediu nem precisa de defesa 
alguma, mas expô-lo a uma situação como esta é no 
mínimo complicado. Seria importante empenharmo-nos 
na apreciação da medida provisória, como inclusive 
nos empenhamos, até o momento em que esta ses-
são foi aberta. Quem conhece o Relator sabe da sua 
paciência, da sua capacidade de ouvir, de auscultar o 
anseio de todos, mas é necessário e devemos exer-
citar neste momento a boa e extrema experiência do 
Parlamento, que é exatamente a da conversa prévia, 
para evitar esse tipo de constrangimento e de atraso, 
principalmente na apreciação de matérias, e possibi-
litar o surgimento de ponderações corretas, como a 
do próprio acesso ao relatório e a da implementação 
de medidas.

Precisamos ter cuidado, senão vamos julgar que 
há ação protelatória quando, na realidade, temos aqui 
algumas falhas processuais, inerentes ao Parlamento 
–  aliás, vitais para a convivência do Congresso Nacio-
nal, no que diz respeito à ação entre Líderes. 

Reafirmo, portanto, meu posicionamento neste 
plenário, e na oportunidade, Sr. Presidente, desejo 
informar que estão hoje em Brasília trabalhadores da 
ativa e aposentados da Rede Ferroviária Federal So-
ciedade Anônima, em vigília contra a medida provisó-

ria que extingue a empresa. Não bastasse o modelo 
de privatização do passado, um modelo danoso que 
destruiu a Rede, que demitiu trabalhadores, além de 
acabar com a malha ferroviária no País, dá-se o tiro 
mortal com a extinção da empresa, o que acaba com 
qualquer perspectiva de se retomar o debate sobre as 
nossas ferrovias. Assim sendo, desejo solidarizar-me 
com os trabalhadores, e ao mesmo tempo apelo para 
o nosso Governo, no sentido de que suspenda toda e 
qualquer iniciativa que se some ao envio de medida 
provisória com o escopo de extinção da Rede. 

É importante que seja discutido um projeto para 
verdadeiramente recuperarmos a Ferrovia, que deve 
ser tratada como um grande instrumento de desenvol-
vimento nacional. Temos conversado sobre o assunto 
com algumas figuras do Governo. É lamentável que 
aconteça a extinção da Rede num momento como 
este, quando deveríamos estar discutindo alternativas 
para o sistema ferroviário no Brasil, ao invés de pura e 
simplesmente dar fim a uma empresa que pode muito 
bem servir como um importantíssimo instrumento para 
o desenvolvimento da Nação. 

Muito obrigado.
O SR. COLOMBO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. COLOMBO (PT – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações an-
teriores, votei de acordo a orientação do partido.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, acompanhei a orientação do PDT. 

O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, foi instituído pelo Ministério da Saúde 
o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência –  SAMU, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse serviço 
destina-se à prestação de socorro a pessoas em si-
tuação de risco, é acionado gratuitamente pelo tele-
fone 192 e faz parte da Política Nacional de Atenção 
às Urgências. 

É a primeira vez que o Governo Federal define 
políticas e direciona investimentos para a atenção às 
urgências. 

O SAMU tem a finalidade de, com o socorro 
imediato, reduzir o número de mortes, o tempo de 
internação em hospitais e as seqüelas decorrentes 
da espera pelo atendimento. Esse serviço conta com 
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ambulâncias simples, nas quais a equipe é constituída 
de um motorista, um técnico e um auxiliar de enferma-
gem, e ambulâncias avançadas, nas quais a equipe 
reúne motorista, enfermeiro e médico, além de contar 
com UTI, uma central de regulação do médico e um 
auxiliar de técnico. 

O SAMU hoje atende 55 milhões de brasileiros. 
Já foram distribuídas 680 ambulâncias. 

O futuro Secretário Municipal de Saúde de Sal-
vador, o Dr. Eugênio Portela, e eu estivemos hoje com 
o Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, Jorge Solla. Na ocasião, conversamos sobre 
a implantação do SAMU em Salvador e região metro-
politana. É desejo do Prefeito eleito, João Henrique, 
implantar o SAMU em Salvador, e estamos trabalhan-
do para isso.

A Bahia tem sido objeto de especial atenção 
por parte do Ministério da Saúde. No exercício de 
2002/2003, houve um aumento de 18% nos repasses 
para procedimentos de média e alta complexidade, e 
de 25% no total. Esse percentual de repasse só não 
foi maior porque, infelizmente, a Bahia não tem inves-
tido no atendimento básico. Apenas para Salvador, no 
exercício de 2002/2003, houve um aumento de 33,45%. 
Portanto, o que se diz lá Bahia, que o Ministério da 
Saúde não tem privilegiado o Estado, não é verdade. 
O Ministério da Saúde tem dado toda a atenção ao 
setor. Cabe repetir: os repasses para serviços gerais 
aumentaram 25%; para procedimentos de média e alta 
complexidade, 18%; e as verbas aumentaram quase 
34% apenas para a cidade de Salvador. 

Portanto, Sr. Presidente, estamos na expecta-
tiva da implantação do SAMU em Salvador e região 
metropolitana. 

Por último, gostaria de registrar que apresentei 
uma moção de congratulações ao Serviço Federal de 
Processamento de Dados –  SERPRO pelos seus 40 
anos de fundação.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Antes 
de encerrar a votação, informo aos Srs. Deputados que 
amanhã não haverá sessão extraordinária. Teremos 
sessão ordinária às 14h, mas sem votação. Retorna-
remos na terça-feira, dia 14, novamente com sessão 
ordinária, e no dia 15 encerra-se o ano legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
encerrada a votação.

O SR. DURVAL ORLATO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DURVAL ORLATO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o PT.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/P – -PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o Governo. Votei “não”.

O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não foi autorizado 
o registro do meu voto no painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Vou 
proclamar o resultado:

VOTARAM

Sim  3
Não   82
Abstenções 4
Total   89

Em Face da Evidente Falta de Quorum, Fica 
Prejudicado o Requerimento de Retirada de Pauta 
Da Medida Provisória nº 219/04 e adiada a Aprecia-
ção da Matéria.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: 
MPV Nº 219/2004 – REQUERIMENTO DE RETIRA-
DA DE PAUTA 
Início Votação: 08/12/2004 17:04 
Fim Votação: 08/12/2004 17:13 
Presidiram a Votação: 
Inocêncio Oliveira 
João Paulo Cunha 
Resultado da Votação 
Sim 3 
Não 82 
Abstenção 4 
Total da Votação 89 
Art. 17 2 
Total Quorum 91 
Obstrução 75 
Orientação 
PT – Não 
PMDB – Obstrução 
PFL – Obstrução 
PP – Obstrução 
PTB – Obstrução 
PSDB – Obstrução 
PL/PSL – Obstrução 
PPS – Não 
PSB – Não 
PDT – Obstrução
PSC – Não 
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PV – Não 
PRONA – Obstrução 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Maria Helena PPS Não 
Total Roraima: 1 

AMAPÁ 

Coronel Alves PL PL/PSL Obstrução 
Janete Capiberibe PSB Não 
Total Amapá: 2 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Obstrução 
Asdrubal Bentes PMDB Obstrução 
José Priante PMDB Obstrução 
Nilson Pinto PSDB Obstrução 
Vic Pires Franco PFL Obstrução 
Zé Geraldo PT Não 
Total Pará: 6 

AMAZONAS 

Carlos Souza PP Obstrução 
Francisco Garcia PP Obstrução 
Lupércio Ramos PPS Não 
Total Amazonas: 3 

RONDÔNIA 

Anselmo PT Não 
Total Rondônia: 1 

ACRE 

Henrique Afonso PT Não 
Nilson Mourão PT Não 
Ronivon Santiago PP Abstenção 
Total Acre: 3 

MARANHÃO 

César Bandeira PFL Obstrução 
Luciano Leitoa PSB Não 
Sarney Filho PV Não 
Total Maranhão: 3 

CEARÁ 

Antonio Cambraia PSDB Obstrução 
Ariosto Holanda PSDB Não 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Obstrução 
Leônidas Cristino PPS Não 
Manoel Salviano PSDB Não 
Mauro Benevides PMDB Obstrução 

Moroni Torgan PFL Obstrução 
Total Ceará: 8 

PIAUÍ 

B. Sá PPS Não 
Ciro Nogueira PP Obstrução 
Júlio Cesar PFL Obstrução 
Marcelo Castro PMDB Não 
Nazareno Fonteles PT Não 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí: 6 

RIO GRANDE DO NORTE 

Henrique Eduardo Alves PMDB Obstrução 
Total Rio Grande do Norte: 1 

PARAÍBA 

Carlos Dunga PTB Obstrução 
Enivaldo Ribeiro PP Obstrução 
Luiz Couto PT Não 
Wellington Roberto PL PL/PSL Não 
Total Paraíba: 4 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Obstrução 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Obstrução 
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17 
Paulo Rubem Santiago PT Não 
Roberto Freire PPS Não 
Roberto Magalhães S.Part. Abstenção 
Total Pernambuco: 6 

ALAGOAS 

Jurandir Boia PSB Não 
Total Alagoas: 1 

SERGIPE 

Jackson Barreto PTB Obstrução 
Total Sergipe: 1 

BAHIA 

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução 
Colbert Martins PPS Não 
Coriolano Sales PFL Obstrução 
Edson Duarte PV Não 
Félix Mendonça PFL Obstrução 
Fernando de Fabinho PFL Obstrução 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Obstrução 
José Carlos Araújo PFL Obstrução 
Jutahy Junior PSDB Obstrução 
Milton Barbosa PFL Obstrução 
Nelson Pellegrino PT Não 
Paulo Magalhães PFL Obstrução 
Pedro Irujo PL PL/PSL Não 
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Reginaldo Germano PP Obstrução 
Walter Pinheiro PT Não 
Total Bahia: 16 

MINAS GERAIS 

Athos Avelino PPS Não 
Carlos Willian PSC Não 
César Medeiros PT Não 
Gilmar Machado PT Não 
Isaías Silvestre PSB Não 
Ivo José PT Não 
João Magno PT Não 
Lincoln Portela PL PL/PSL Obstrução 
Márcio Reinaldo Moreira PP Obstrução 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Não 
Mauro Lopes PMDB Obstrução 
Narcio Rodrigues PSDB Obstrução 
Odair PT Não 
Odelmo Leão PP Obstrução 
Reginaldo Lopes PT Não 
Roberto Brant PFL Obstrução 
Romeu Queiroz PTB Obstrução 
Silas Brasileiro PMDB Obstrução 
Virgílio Guimarães PT Não 
Vittorio Medioli PSDB Obstrução 
Total Minas Gerais: 21 

ESPÍRITO SANTO 

Iriny Lopes PT Não 
José Carlos Elias PTB Obstrução 
Manato PDT Não 
Marcelino Fraga PMDB Abstenção 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Obstrução 
Rose de Freitas PMDB Obstrução 
Total Espírito Santo: 6 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Cardoso PSB Não 
Almerinda de Carvalho PMDB Obstrução 
Bernardo Ariston PMDB Obstrução 
Carlos Nader PL PL/PSL Obstrução 
Chico Alencar PT Não 
Edson Ezequiel PMDB Obstrução 
Francisco Dornelles PP Obstrução 
Jair Bolsonaro PTB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Obstrução 
Jorge Bittar PT Não 
José Divino PMDB Obstrução 
Leonardo Picciani PMDB Obstrução 
Miro Teixeira PPS Não 
Paulo Baltazar PSB Não 
Reinaldo Betão PL PL/PSL Obstrução 
Renato Cozzolino PSC Não 

Total Rio de Janeiro: 16 

SÃO PAULO 

Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução 
Carlos Sampaio PSDB Obstrução 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Delfim Netto PP Obstrução 
Devanir Ribeiro PT Não 
Durval Orlato PT Não 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução 
João Herrmann Neto PDT Obstrução 
João Paulo Cunha PT Art. 17 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Mentor PT Não 
Julio Semeghini PSDB Não 
Lobbe Neto PSDB Obstrução 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não 
Mariângela Duarte PT Não 
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução 
Paulo Lima PMDB Não 
Professor Irapuan Teixeira PP Obstrução 
Ricardo Izar PTB Não 
Roberto Gouveia PT Não 
Vanderlei Assis PP Obstrução 
Vicentinho PT Não 
Zarattini PT Não 
Total São Paulo: 23 

MATO GROSSO 

Lino Rossi PP Obstrução 
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução 
Total Mato Grosso: 2 

DISTRITO FEDERAL 

Osório Adriano PFL Obstrução 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Wasny de Roure PT Não 
Total Distrito Federal: 3 

GOIÁS 

Neyde Aparecida PT Não 
Pedro Chaves PMDB Obstrução 
Professora Raquel Teixeira PSDB Obstrução 
Ronaldo Caiado PFL Obstrução 
Total Goiás: 4 

MATO GROSSO DO SUL 

Murilo Zauith PFL Obstrução 
Vander Loubet PT Não 
Total Mato Grosso do Sul: 2 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Obstrução 
Assis Miguel do Couto PT Não 
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Cezar Silvestri PPS Não 
Colombo PT Não 
Dra. Clair PT Não 
Gustavo Fruet S.Part. Não 
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução 
Selma Schons PT Não 
Total Paraná: 8 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Obstrução 
Fernando Coruja PPS Não 
Ivan Ranzolin PP Sim 
Luci Choinacki PT Não 
Paulo Afonso PMDB Não 
Vignatti PT Não 
Total Santa Catarina: 6 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Não 
Alceu Collares PDT Não 
Ary Vanazzi PT Não 
Augusto Nardes PP Abstenção 
Beto Albuquerque PSB Não 
Enio Bacci PDT Obstrução 
Francisco Appio PP Obstrução 
Francisco Turra PP Não 
Maria do Rosário PT Não 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Obstrução 
Nelson Proença PPS Não 
Osvaldo Biolchi PMDB Não 
Pompeo de Mattos PDT Obstrução 
Total Rio Grande do Sul: 13 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não 
tendo sido atingido o quorum regimental, evidentemente 
está encerrada a presente votação e, em conseqüên-
cia, a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Infor-
mo ao Plenário que a Presidência conduziu um acordo 
entre os Srs. Líderes no sentido de que votemos todas 
as medidas provisórias, a Lei de Falências, o projeto 
do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, que diz 
respeito ao Código Tributário Nacional, e façamos tra-
tativas para votar a reforma tributária, incluindo o au-
mento de 1% no repasse do FPM às Prefeituras.

Portanto, não há mais sessão hoje. Só haverá 
amanhã e na terça-feira. Na quarta-feira encerra-se 
o ano legislativo.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PFL. Votei “sim”.

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes 
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 9 de dezem-
bro, às 10h, haverá sessão solene em comemoração 
do Dia da Bíblia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 

COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS 
SRS.:

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL 
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 1

MARANHÃO

Pedro Novais PMDB 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Leônidas Cristino PPS 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 1

BAHIA

Félix Mendonça PFL 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Carlos Willian PSC 
Osmânio Pereira PTB 
Total de Minas Gerais: 2
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ESPÍRITO SANTO

Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Francisco Dornelles PP 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PDT 
Paulo Lima PMDB 
Vanderlei Assis PP 
Total de São Paulo: 3

MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Colombo PT 
Moacir Micheletto PMDB 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Nelson Proença PPS 
Total de Rio Grande do Sul: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL PL/PSL
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT 
Gervásio Oliveira PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Nicias Ribeiro PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondônia: 1

ACRE

Júnior Betão PPS 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL PL/PSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Remi Trinta PL PL/PSL
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Bismarck Maia PSDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Roberto Pessoa PL PL/PSL
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2
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PARAÍBA

Marcondes Gadelha PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Ricardo Fiuza PP 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Caldas PL PL/PSL
João Lyra PTB 
José Thomaz Nonô PFL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Fernando Diniz PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS 
Leonardo Mattos PV 
Romel Anizio PP 
Sérgio Miranda PCdoB 
Total de Minas Gerais: 11

ESPÍRITO SANTO

Marcus Vicente PTB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP 
André Luiz PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Dr. Heleno PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Juíza Denise Frossard S.Part. 
Julio Lopes PP 
Lindberg Farias PT 
Luiz Sérgio PT 
Maria Lucia PMDB 
Roberto Jefferson PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Dr. Hélio PDT 
Gilberto Kassab PFL 
Iara Bernardi PT 
Jefferson Campos PMDB 
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL PL/PSL
Orlando Fantazzini PT 
Professor Luizinho PT 
Telma de Souza PT 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
José Roberto Arruda PFL 
Maninha PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Leonardo Vilela PP 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Total de Goiás: 3
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MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PMDB 
José Borba PMDB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bauer PFL 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
José Ivo Sartori PMDB 
Luciana Genro S.Part. 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para 
amanhã, quinta-feira, dia 9, às 11 horas e 30 minutos; 
convoco também Sessão Ordinária, para amanhã, às 
14 horas, ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

– 1 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 219, DE 2004 

(Do Poder ExecutivO)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 219, de 2004, que dispõe sobre 
o desconto de crédito na apuração da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e 
da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS 
não-cumulativas, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 28-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-11-04 (46º 

DIA)

– 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 220, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 220, de 2004, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, e dá nova redação a dispositivos 
das Leis nos 10.438, de 26 de abril de 2002, 
e 10.683, de 28 de maio de 2003. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 

(46º DIA)

– 3 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 221, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 221, de 2004, que dispõe so-
bre o Certificado de Depósito Agropecuário 
– CDA e o Warrant Agropecuário – WA, dá 
nova redação a dispositivos das Leis nos 
9.973, de 29 de maio de 2000, que dispõe 
sobre o sistema de armazenagem dos pro-
dutos agropecuários, 8.427, de 27 de maio 
de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção econômica nas operações de 
crédito rural, e 9.514, de 20 de novembro de 
1997, que dispõe sobre o Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário e institui a alienação 
fiduciária de coisa imóvel, e altera a Taxa 
de Fiscalização de que trata a Lei nº 7.940, 
de 20 de dezembro de 1989. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:17-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 

(46º DIA)

– 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 222, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 222, de 2004, que atribui 
ao Ministério da Previdência Social com-
petências relativas à arrecadação, fiscali-
zação, lançamento e normatização de re-
ceitas previdenciárias, autoriza a criação 
da Secretaria da Receita Previdenciária no 
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âmbito do referido Ministério, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA:18-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 1-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-11-04 (46º 

DIA)

– 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 223, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 223, de 2004, que estabelece 
normas para o plantio e comercialização da 
produção de soja geneticamente modificada 
da safra de 2005, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 11-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 29-11-04 (46º 

DIA)

– 6 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 224, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 224, de 2004, que altera dispo-
sitivos da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998, 
que cria, no âmbito das Forças Armadas, a 
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Tecnolo-
gia Militar e os cargos que menciona, da 
Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Controle 
e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA e 
da Gratificação Especial de Controle do 
Tráfego Aéreo – GECTA, e da Lei no 10.910, 
de 16 de julho de 2004, que reestrutura a 
remuneração dos cargos das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fis-
cal da Previdência Social, Auditoria-Fiscal 
do Trabalho, altera o pró-labore, devido aos 
ocupantes dos cargos efetivos da carreira 
de Procurador da Fazenda Nacional, e a 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
Jurídica – GDAJ, devida aos ocupantes dos 
cargos efetivos das Carreiras de Advoga-
dos da União, de Procuradores Federais, de 
Procuradores do Banco Central do Brasil, 
de Defensores Públicos da União e aos in-
tegrantes dos quadros suplementares de 
que trata o art. 46 da Medida Provisória no 

2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-11-04
PRAZO NA CÂMARA: 18-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-04 (46º 

DIA)

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 3º da Constituição Federal, c/c art. 204, 

II, do Regimento Interno)

Discussão

– 7– 
PROJETO DE LEI Nº 3.015-D, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen-
das do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 
3.015-B, de 2004, que altera a Lei nº 8.248, 
de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, 
de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a 
capacitação e competitividade do setor de 
informática e automação, e dá outras provi-
dências; tendo pareceres das Comissões: 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática, pela aprovação das emendas de 
nºs 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, e pela rejeição 
da de nº 10 (Relator: Dep. Julio Semeghini); 
e de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, pela aprovação das emendas de 
nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 11 e pela rejeição 
da de nº 10 (Relator: Dep. Léo Alcântara). 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (10º DIA): 1º10-04

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal, c/c art. 204, 

I, do Regimento Interno)

Discussão

– 8 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.884-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 3.884-A, de 2004, que institui nor-
mas gerais de contratos para a constitui-
ção de consórcios públicos, bem como de 
contratos de programa para a prestação de 
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serviços públicos por meio de gestão as-
sociada e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Especial.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA): 3/9/04

– 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.186-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.186-A, de 2004, que altera 
os limites do Parque Nacional de Brasília. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA): 14-
11-04

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

– 10 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 285, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 285, de 
2004, que altera o Sistema Tributário Nacio-
nal e dá outras providências. (Desmembra-
mento da PEC 255/04, contendo os arts. 22, 
VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, III, 
d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, 
d, e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, 
d, VIII, IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, 
m, n, o, XIII, a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 
constantes do art. 1º, os arts. 95, 96, pará-
grafo único I, II, III e 97 constantes do art. 
2º, que trata do Ato das Disposições Transi-
tórias, a integra dos arts. 3º, 8º e 9º); tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilidade 
quando da apreciação da PEC 228/04, com 
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio); da 
Comissão Especial, pelo desmembramen-
to da de nº 255/04 nesta e na de nº 293/04, 
acompanhadas das respectivas emendas 
referentes aos dispositivos nelas contidos; 
pela aprovação desta e pela admissibilidade 

e, no mérito, pela aprovação das emendas 
de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 e 68, com 
substitutivo; e pela rejeição, na parte em 
que versem sobre os dispositivos aprecia-
dos, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 
20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 
58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

SESSÃO ORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

– 1– 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 219, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 219, de 2004, que dispõe sobre 
o desconto de crédito na apuração da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e 
da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS 
não-cumulativas, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 28-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 15-11-04 (46º 

DIA)

– 2 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 220, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 220, de 2004, que dispõe 
sobre a criação de cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, e dá nova redação a dispositivos 
das Leis nos 10.438, de 26 de abril de 2002, 
e 10.683, de 28 de maio de 2003. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 (46º 

DIA)

– 3 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 221, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 221, de 2004, que dispõe so-



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53631 

bre o Certificado de Depósito Agropecuário 
– CDA e o Warrant Agropecuário – WA, dá 
nova redação a dispositivos das Leis nos 
9.973, de 29 de maio de 2000, que dispõe 
sobre o sistema de armazenagem dos pro-
dutos agropecuários, 8.427, de 27 de maio 
de 1992, que dispõe sobre a concessão de 
subvenção econômica nas operações de 
crédito rural, e 9.514, de 20 de novembro de 
1997, que dispõe sobre o Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário e institui a alienação 
fiduciária de coisa imóvel, e altera a Taxa 
de Fiscalização de que trata a Lei nº 7.940, 
de 20 de dezembro de 1989. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 17-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 31-10-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 18-11-04 (46º 

DIA)

– 4 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 222, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 222, de 2004, que atribui 
ao Ministério da Previdência Social com-
petências relativas à arrecadação, fiscali-
zação, lançamento e normatização de re-
ceitas previdenciárias, autoriza a criação 
da Secretaria da Receita Previdenciária no 
âmbito do referido Ministério, e dá outras 
providências. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 18-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 1-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 19-11-04 

(46º DIA)

– 5 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 223, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 223, de 2004, que estabelece 
normas para o plantio e comercialização da 
produção de soja geneticamente modificada 
da safra de 2005, e dá outras providências. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-10-04
PRAZO NA CÂMARA: 11-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 29-11-04 (46º 

DIA)

– 6 – 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 224, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 224, de 2004, que altera dispo-
sitivos da Lei no 9.657, de 3 de junho de 1998, 
que cria, no âmbito das Forças Armadas, a 
Carreira de Tecnologia Militar, a Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Tecnolo-
gia Militar e os cargos que menciona, da 
Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002, 
que dispõe sobre a criação da Gratificação 
de Desempenho de Atividade de Controle 
e Segurança de Tráfego Aéreo – GDASA e 
da Gratificação Especial de Controle do 
Tráfego Aéreo – GECTA, e da Lei no 10.910, 
de 16 de julho de 2004, que reestrutura a 
remuneração dos cargos das Carreiras de 
Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fis-
cal da Previdência Social, Auditoria-Fiscal 
do Trabalho, altera o pró-labore, devido aos 
ocupantes dos cargos efetivos da carreira 
de Procurador da Fazenda Nacional, e a 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
Jurídica – GDAJ, devida aos ocupantes dos 
cargos efetivos das Carreiras de Advoga-
dos da União, de Procuradores Federais, de 
Procuradores do Banco Central do Brasil, 
de Defensores Públicos da União e aos in-
tegrantes dos quadros suplementares de 
que trata o art. 46 da Medida Provisória no 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-11-04
PRAZO NA CÂMARA: 18-11-04
SOBRESTA A PAUTA EM: 6-12-04 (46º 

DIA)

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 3º da Constituição Federal, c/c art. 204, 

II, do Regimento Interno)

Discussão

– 7 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.015-D, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das 
Emendas do Senado Federal ao Projeto 
de Lei nº 3.015-B, de 2004, que altera a 
Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a 
Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 
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e a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, 
dispondo sobre a capacitação e compe-
titividade do setor de informática e auto-
mação, e dá outras providências; tendo 
pareceres das Comissões: de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação das emendas de nºs 1 , 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, e pela rejeição da 
de nº 10 (Relator: Dep. Julio Semeghi-
ni); e de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela aprovação 
das emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, e 11 e pela rejeição da de nº 10 (Re-
lator: Dep. Léo Alcântara). Pendente de 
pareceres das Comissões: de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (10º DIA): 1º-10-04

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal, c/c art. 204, 

I, do Regimento Interno)

Discussão

– 8 – 
PROJETO DE LEI Nº 3.884-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 3.884-A, de 2004, que ins-
titui normas gerais de contratos para a 
constituição de consórcios públicos, bem 
como de contratos de programa para a 
prestação de serviços públicos por meio 
de gestão associada e dá outras providên-
cias. Pendente de parecer da Comissão 
Especial.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA): 3/9/04

– 9 – 
PROJETO DE LEI Nº 4.186-A, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 4.186-A, de 2004, que altera 
os limites do Parque Nacional de Brasília. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

PRAZO NA CÂMARA (45º DIA):14-11-04

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

– 10 – 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 285, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 285, de 
2004, que altera o Sistema Tributário Nacio-
nal e dá outras providências. (Desmembra-
mento da PEC 255/04, contendo os arts. 22, 
VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, III, 
d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, 
d, e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, 
d, VIII, IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, 
m, n, o, XIII, a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 
constantes do art. 1º, os arts. 95, 96, pará-
grafo único I, II, III e 97 constantes do art. 
2º, que trata do Ato das Disposições Transi-
tórias, a integra dos arts. 3º, 8º e 9º); tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilidade 
quando da apreciação da PEC 228/04, com 
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio); da 
Comissão Especial, pelo desmembramen-
to da de nº 255/04 nesta e na de nº 293/04, 
acompanhadas das respectivas emendas 
referentes aos dispositivos nelas contidos; 
pela aprovação desta e pela admissibilidade 
e, no mérito, pela aprovação das emendas 
de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 e 68, com 
substitutivo; e pela rejeição, na parte em 
que versem sobre os dispositivos aprecia-
dos, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 
20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 
58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS 

RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RI
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º, com-
binado com ART. 132, § 2º, DO RI
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PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 
58, § 1º, DO RI
COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 2.462-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à SJC – Sistema Juinense de Comu-
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cas-
tanheira, Estado do Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.009-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a ASCOCAVE, Associação Comunitária de Co-
municação de Cana Verde a executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cana Verde, Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.191-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão ao Sistema de Comunicação São 
Miguel do Araguaia Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Mozarlândia, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.192-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Empresa de Radiodifusão Tijucas 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Nova Trento, 
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.209-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural 
de Mantena, para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Mantena, Estado de 
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.223-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Jamacaru – ACJ 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Missão Velha, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.234-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Fundação de Assistência Comunitária “José 

Belém” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Vigia, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.238-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Clube do Pará 
PRC-5 Ltda. para explorar, serviço de radiodifusão 
sonora em onda tropical, na cidade de Belém, Esta-
do do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.244-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Amigos do Vale do Guaporé 
(A.A.V.G) a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Pontes e Lacerda, Estado de 
Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.295-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Jaguapitã a executar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Jaguapitã, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.305-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio e Televisão OM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.310-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Contemporânea 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.333-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Rádio Central de 
Pompéia Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Pompéia, Esta-
do de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.338-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultura e Cidadania 
de Jardim a executar, sem direito de exclusividade, 
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jar-
dim, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.344-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Amigos de Pinhais a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pi-
nhais, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.345-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Unidos para Sempre 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Conceição do Araguaia, Estado do Pará.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.358-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Terra FM a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Terra 
Rica, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.359-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Cultural Alto Alegre 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.360-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Portugal Telecomunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Presidente Getúlio, 
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.365-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Clube de Rolim 
de Moura Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Rolim 
de Moura, Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.368-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à FM Maior de Aracati 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Aracati, Es-
tado do Ceará. 

ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.382-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Transamérica de 
São Paulo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.384-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Vip FM de Promissão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Pirapozinho, Estado 
de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 9-12-04

Nº 1.371-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Fundação Cultural de Radiodifusão 
Educativa Horizontes, para executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada, com fins ex-
clusivamente educativos, na cidade de Artur Nogueira, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04

Nº 1.397-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga autorização ao Governo do Estado do Ceará, 
para explorar, por intermédio da Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Ceará, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos 
do artigo 137, § 1º, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º 
(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 4.452/04 (JOSÉ ROBERTO ARRUDA) – Acrescenta 
artigo 7-A à Lei nº 10.486, de 2002, que dispõe sobre 
a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá 
outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04

Nº 4.465/04 (ALICE PORTUGAL) – Determina a cor-
reção anual do auxílio-alimentação previsto no art. 22 
da Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, com a 
redação dada pelo art. 3º da Lei nº 9.527, de 10 de 
dezembro de 1997.
DECURSO: 3ª SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04

Nº 4.492/04 (ALMIR MOURA) – Altera a Lei nº 10.034, 
de 2000, para permitir a opção pelo Sistema Integra-
do de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES a pessoas físicas prestadoras de serviços 
com menos de dez empregados.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 133, do RI, as 
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 329/99 (Dr. HÉLIO) – Dispõe sobre a obrigatorieda-
de da realização de marcadores biológicos pela rede 
de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde 
– SUS, como procedimento auxiliar no atendimento 
integral da mulher portadora de câncer de mama.

Nº 1.712/99 (VIVALDO BARBOSA) – Dispõe sobre a 
utilização das faixas de terras agricultáveis que mar-
geiam as rodovias federais para plantio de culturas de 
subsistência e de aproveitamento agro-industrial. (E 
SEUS APENSADOS: PLs nº 2104/99, do Dep. João 
Magno e 3083/00, do Dep. Bispo Rodrigues).

Nº 2.573/00 (POMPEO DE MATTOS) – Dispõe sobre 
as embalagens de álcool etílico para uso doméstico e 
farmacêutico e dá outras providências. (E SEUS APEN-
SADOS: PLs nºs 5889/01, do Dep. Nilson Mourão e 
7455/02, do Dep. Eni Voltolini).

Nº 2.726/00 (GUSTAVO FRUET) – Dispõe sobre a 
adequação do pessoal de enfermagem nos hospitais 
privados.

Nº 2.922/00 (VALDEMAR COSTA NETO) – Revoga o 
inciso III do art. 7º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997. (E SEU APENSADO: PL. 5339/01, do Dep. 
Eduardo Campos).

Nº 3.400/00 (LUCI CHOINACKI) – Concede auxílio-
moradia aos agricultores, pescadores, garimpeiros, 
meeiros e arrendatários rurais de ambos os sexos.

Nº 5.822/01 (MAX ROSENMANN) – Altera o § 2º do 
art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
para dar eficácia liberatória ao recibo de quitação de 
verbas rescisórias homologado por entidade sindical.

Nº 6.382/02 (TELMA DE SOUZA) – Institui o Dia Na-
cional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos.

Nº 180/03 (REGINALDO LOPES) – Autoriza o Poder 
Executivo a implantar assistência psicológica e psico-
pedagógica no sistema educacional brasileiro, com 
o objetivo de diagnosticar e prevenir problemas de 
aprendizagem.

Nº 205/03 (ENIO BACCI) – Determina o custeio pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS, do tratamento psicoló-
gico a vítimas de violência, com atendimento preferen-
cial a crianças e mulheres, e dá outras providências.

Nº 242/03 (PAES LANDIM) – Acrescenta os parágra-
fos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ao art. 511 da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Nº 1.191/03 (CARLOS NADER) – Acrescenta inciso 
e parágrafo único à Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1999.

Nº 1.681/03 (COLOMBO) – Altera o artigo 2º e 11º da 
Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, sobre o uso de 
Unidades de Conservação.

Nº 2.538/03 (REINALDO BETÃO) – Autoriza a quitação 
de financiamentos imobiliários com precatórios. 

Nº 2.703/03 (CORAUCI SOBRINHO) – Acrescenta 
artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e dá 
providências correlatas.

Nº 3.061/04 (SENADO FEDERAL) – Altera a Lei nº 
9.537, de 11 de dezembro de 1997, para dispor sobre 
a obrigatoriedade da dotação de coletes salva-vidas 
em embarcações destinadas ao transporte de passa-
geiros.

Nº 3.371/04 (CARLOS RODRIGUES) – Determina que 
todo cidadão, com carteira de motorista nova, exiba em 
seu carro, no vidro traseiro e dianteiro, um adesivo com os 
seguintes dizeres: “Atenção, motorista recém habilitado”.

Nº 3.404/04 (CARLOS NADER) – Altera o art. 89 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 4º do RI, 
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 244/03 (PAES LANDIM) – Institui isenção tributária 
para estimular a produção e ampliação de consumo 
interno de bens destinados à alimentação.

Nº 3.414/04 (PAULO MAGALHÃES) – Dispõe sobre 
a dedutibilidade, para efeito de apuração da base de 
cálculo do Imposto de Renda das pessoas físicas, das 
despesas com segurança, nas condições que deter-
mina. (E SEU APENSADO: PL. nº 3741/04, do Dep. 
Ronaldo Vasconcellos).

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 164, § 4º do RI, 
as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI
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Nº 2.686/96 (PODER EXECUTIVO) – Regulamenta o 
§ 3º do art. 226 da Constituição, dispõe sobre o Estatu-
to da União Estável, e dá outras providências. (E SEU 
APENSADO: PL. nº 3311/97, do Dep. Jofran Frejat ).

Nº 1.646/03 (VALDENOR GUEDES) – Determina que 
2004 será o Ano Nacional do Saneamento Básico.

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004

Dia 9, 5ª-feira

15:00 ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP)
15:25 GUILHERME MENEZES (PT – BA)

Dia 10, 6ª-feira

10:00 MARCONDES GADELHA (PTB – PB)
10:25 VICENTINHO (PT – SP)
10:50 JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF)
11:15 FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
11:40 NAZARENO FONTELES (PT – PI)
12:05 YEDA CRUSIUS (PSDB – RS)
12:30 RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)
12:55 NICIAS RIBEIRO (PSDB – PA)
13:20 ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP)

Dia 13, 2ª-feira

15:00 DRA. CLAIR (PT – PR)
15:25 JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL)
15:50 JÚLIO DELGADO (PPS – MG)
16:15 ROSE DE FREITAS (PMDB – ES)
16:40 MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
17:05 ANN PONTES (PMDB – PA)
17:30 CARLOS MOTA (PL – MG)
17:55 CABO JÚLIO (PSC – MG)
18:20 PASTOR REINALDO (PTB – RS)

Dia 14, 3ª-feira

15:00 IVAN RANZOLIN (PP – SC)
15:25 HELENO SILVA (PL – SE)

Dia 15, 4ª-feira

15:00 FÁBIO SOUTO (PFL – BA)
15:25 MILTON CARDIAS (PTB – RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 

HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
– Comemoração dos 30 Anos
Convidados: Dr. Clayton Campanhola – Dirietor-Pre-
sidente da Embrapa
Pesquisadores e Técnicos da Embrapa.
Autor do Requerimento nº 264/2004:
Deputado Leonardo Vilela (PP/GO) 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.075/02 – Do Senado Federal 
– ANTERO PAES DE BARROS – que “introduz modifica-
ções na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que ins-
titui o Código Brasileiro de Telecomunicações”. (Apen-
sado: PL 3384/1997 (Apensado: PL Nº 4.539/2001))
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
A – Consultas: 

CONSULTA Nº 1/03 – Da Comissão Especial de Do-
cumentos Sigilosos – que “solicita a manifestação da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
acerca da obrigatoriedade da Comissão Especial de 
Documentos Sigilosos atender pedidos de órgãos dos 
Poderes Judiciário, Executivo e do Ministério Público 
para o envio de documentos sigilosos produzidos ou 
recebidos por Comissões Parlamentares de Inquérito 
que não concluíram os seus trabalhos”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
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PARECER: pelo entendimento de que a Comissão 
Especial de Documentos Sigilosos não deve tornar 
disponíveis documentos sigilosos produzidos por co-
missões parlamentares de inquérito que não concluí-
ram os seus trabalhos. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Sérgio Miranda, em 27–11– 2003. 
Os Deputados Sérgio Miranda, Juíza Denise Frossard 
e Aloysio Nunes Ferreira apresentaram votos em se-
parado. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, XI, 
do Regimento Interno, em 19–05–2004. 
CONSULTA Nº 4/04 – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS – que “solicita pronunciamento 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia sobre os limites e os efeitos jurídicos do poder de 
emendar do Congresso Nacional, ao referendar tra-
tados internacionais celebrados pelo Presidente da 
República”. 
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA. 
PARECER: quanto aos limites do poder do Congresso 
Nacional de emendar os atos internacionais: 1º) não 
é admissível apresentação de emendas formuladas 
diretamente ao texto dos atos internacionais; 2º) são 
admissíveis emendas aditivas, supressivas e modifi-
cativas ao Projeto de Decreto Legislativo, cuja formu-
lação visará a aprovação condicionada e, portanto, 
parcial do ato internacional; 3º) não serão admissíveis 
emendas substitutiva ou substitutiva global, pois se o 
Legislativo discordar de todo ou quase todo o conteúdo 
do texto do ato internacional, cabe-lhe, então, rejeitá-
lo, ao invés de emendá-lo. Quanto à redação do PDL, 
poderá apresentar conteúdos distintos, nas hipóteses 
de aprovação total, de aprovação parcial ou de rejeição 
conforme modelos constantes deste parecer. 
Vista conjunta aos Deputados João Paulo Gomes da 
Silva, José Eduardo Cardozo e Vicente Arruda, em 
27/10/2004. 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 127–04 Do Sr. Celso Russo-
manno – (PL 5696/2001) – que “solicita realização de 
audiência pública com a presença da Excelentíssima 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Dra. Fátima 
Nancy Andrighi, para debater e discutir o PL nº 5.696/01, 
que trata do rito sumaríssimo nas ações atinentes ao 
Direito de Família”. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA ART. 155 RICD 

PROJETO DE LEI Nº 5.892/01 – Do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “dispõe sobre o uso de óleo diesel auto-
motivo em veículos utilitários e estabelece condições 
para o uso de combustíveis automotivos que gozem 

de quaisquer subsídios financeiros ou benefícios tri-
butários”. (Apensado: PL nº 6.408/2002) 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, e do PL nº 
6.408/2002, apensado. 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
Nº 117/03 – que “modifica os artigos 216 e 231 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, para suprimir o termo “mulher honesta”. NOVA 
EMENTA: Altera os artigos 215, 216, 219, 220 e 231 e 
acrescenta o artigo 231 – A ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Antonio Carlos Biscaia, pela constitucionalidade, 
juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação das alterações propostas pelo Subs-
titutivo do Senado Federal para os artigos 123, 134, 
148, §1º, 226, 227, 231 e 231-A do Código Penal, dos 
artigos 2º e 3º do Substitutivo do Senado Federal, e 
do art. 7º do Projeto de Lei nº 117-B/03, aprovado pela 
Câmara dos Deputados; e pela constitucionalidade, 
juridicidade, má técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição das alterações propostas pelo Substitutivo do 
Senado Federal para os artigos 213, 214, 215, 216, 225 
e 225-A, do Código Penal, para fins da manutenção 
da redação proposta pelo Projeto de Lei nº 117-B/03 
para os artigos 215 e 216 do Código Penal. 
Adiada a discussão por acordo dos Srs. Líderes, em 
23/11/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 935/03 – Do Sr. Rogério Silva 
– que “anistia sanções aplicadas a eleitores e membros 
de mesas receptoras que não justificaram ausência 
nos pleitos eleitorais de 6 e de 27 de outubro de 2002”. 
(Apensados: PL 1764/2003 e PL 2424/2003) 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 1764/2003 e do PL 2424/2003, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.518/03 – Da Sra. Laura Car-
neiro – que “altera os artigos 313, 322 e 323 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal – e o artigo 69 da Lei nº 9.099, 
de 26 de Setembro de 1995, que institui os Juizados 
Especiais, para criar procedimentos próprios no caso 
de cometimento de crimes que envolvam violência na 
situação de coabitação”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALFREDO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.350/95 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre a cobrança de custas 
e emolumentos nos registros de documentos no ser-
viço notarial ou registral”. (Apensados: PL 2555/1996 
e PL 3189/2000) 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e pela 
inconstitucionalidade do PL nº 2.555/1996 e do PL 
3189/2000, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.268/01 – Da CEREFORM 
– que “altera o art. 359, da Lei nº 4737, de 15 de julho 
de 1965 (Código Eleitoral), § 1º do art. 7º, o § 3º do 
art. 8º, o inciso III do caput do art. 9º, o inciso VI do art. 
15, o art. 17, parágrafo único, o art. 19, caput e § 1º, e 
o art. 21, caput e parágrafo único, da Lei nº 9096, de 
19 de setembro de 1995, o § 2º do art. 6º , o § 1º do 
art. 8º, o § 1º do art. 37, os §§ 1º, 3º e 4º do art. 39, o 
art. 41-A, os §§ 7º, 8º e 9º do art. 42, o caput do art. 
46, o § 3º do art. 47, o caput do art. 58 da Lei nº 9504, 
de 30 de setembro de 1997, acrescenta o parágrafo 
único ao art. 13, os §§ 2º a 4º ao art. 21, o parágrafo 
único ao art. 38 da Lei nº 9096, de 1995, o § 5º ao art. 
2º, o § 3º ao art. 3º, o § 4º ao art. 36, o § 6º ao art. 39, 
o art. 41-B, os incisos III, IV e V ao § 2º do art. 47, o 
art. 57-A, à alínea g ao inciso III, do § 3º do art. 58, o 
inciso III ao art. 88 e o art. 98-A à Lei nº 9504, de 1997, 
e revoga o inciso XV do art. 22, da Lei Complementar 
64, de 18 de maio de 1990, o parágrafo único do art. 
22 da Lei nº 9096, de 1995, os §§ 1º e 2º do art. 53 e 
o art. 55 da Lei nº 9504, de 1997”. (Apensado: PL nº 
2.679/2003) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL nº 2.679/2003, apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Darci Coelho, Fernando Coruja, Inaldo 
Leitão, João Almeida, Odair e Roberto Magalhães, 
em 18–11–2004. 
Os Deputados Vicente Arruda, Inaldo Leitão, Paulo 
Magalhães, Paes Landim e Rubinelli apresentaram 
votos em separado. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Rubens Otoni, em 09–11–2004.
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 24–11–2004.

Encerrada a discussão de acordo com o art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 25/11/2004.
Adiada a votação, por 5 sessões, a requerimento dos 
Srs. Líderes, em 7/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 7.466/02 – Do Sr. Luiz Antonio 
Fleury – que “altera os artigos 57 e 59 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2001, que institui o Código Civil”. 
(Apensados: PL nº 970/2003 e PL nº 1.540/2003 (Apen-
sados: PL 2602/2003 e PL nº 2.849/2003)) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do PL nº 
970/2003, do PL nº 2.602/2003 e do PL nº 2.849/2003, 
apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 
nº 1.540/2003, apensado, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Paulo Magalhães e Roberto Magalhães, 
em 08–12–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/02 – Da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG 74/2002) – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 331 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo 
Leitão e Juíza Denise Frossard, em 16/06/2004. 
A Deputada Juíza Denise Frossard apresentou voto 
em separado em 11/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 219/03 – Do Sr. Reginaldo Lo-
pes – que “regulamenta o inciso XXXIII do art. 5º da 
Constituição Federal, dispondo sobre prestação de 
informações detidas pelos órgãos da Administração 
Pública”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo 
Cardozo, Odair, Sérgio Miranda e Vilmar Rocha, em 
31/03/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.314/03 – Da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 80/2002) – que “dá 
nova redação a dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de 
julho de 1965 – Código Eleitoral, e da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995 – Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
26/10/2004. 
Discussão iniciada, em 26–10–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.500/03 – Da Comissão Par-
lamentar 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. – que “acrescenta inciso ao Art. 
1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.851/03 – Do Senado Federal 
– Edson Lobão – que “dispõe sobre o seguro-garantia 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
das. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 08–12–2004. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 108/00 – Do 
Sr. Pauderney Avelino – que “altera o art. 17 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PLP nº 21/2003) 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e do PLP nº 
21/2003, apensado, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão, José 
Eduardo Cardozo, Luiz Couto, Roberto Magalhães e 
Vicente Arruda, em 26–10–2004. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 462/01 
– Do Sr. João Almeida – que “dá nova redação ao § 3º 
do art. 17 e ao inciso VIII do art. 103 da Constituição 
Federal, para vincular a ação dos partidos políticos, 
nos casos que especifica, à manutenção de represen-
tantes eleitos sob suas legendas”. 
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– Do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 75/03 
– do Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti – que 

“altera o inciso I do art. 159 da Constituição Federal, 
destinando o percentual de cinco décimos por cento da 
arrecadação dos impostos sobre renda e sobre produ-
tos industrializados para aplicação pelas Instituições 
Federais de Ensino Superior na Amazônia Legal”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 81/03 
– Do Sr. João Alfredo – que “altera os incisos II, III e 
IV do art. 93 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181/03 
– Do Sr. Josias Quintal e outros – que “altera o art. 144 
da Constituição Federal relativo a Segurança Pública e 
acrescenta o art. 90 aos Atos das Disposições Cons-
titucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado RUBINELLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 311/04 
– Do Sr. Maurício Rands e outros – que “estende à 
remoção a pedido ou à permuta, os mesmos princí-
pios estabelecidos para a promoção de magistrados, 
e estabelece regra de transição até a regulamentação 
do disposto na alínea “c”, do inciso II, do art. 93, da 
Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 636/03 
– Do Sr. João Grandão – que “susta a Resolução nº 
691, de 25 de julho de 2001, que “institui o exame 
nacional de certificação profissional como requisito 
para obtenção de inscrição no CFMV / CRMVs”, e a 
Resolução nº 732, de 13 de dezembro de 2002, que “ 
estabelece requisitos para inscrição de Zootecnistas 
no sistema CFMV / CRMVs”, do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 08–12–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 – Da Sra. Marinha Rau-
pp – que “concede passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência física e aos idosos no sistema de trans-
porte público coletivo intermunicipal”. (Apensados: PL 
1970/2003 e PL 3802/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do PL nº  
1.970/2003, apensado, com substitutivo. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.461/00 – Do Sr. Luiz Bitten-
court – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, para estabelecer que as bulas dos medica-
mentos devem ser publicadas com letras perfeitamente 
legíveis sem o abuso de termos médicos e científicos”. 
(Apensados: PL nº 3.047/2000 e PL nº 3.830/2000) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do PL nº 
3.047/2000, apensado, com substitutivo; e pela incons-
titucionalidade do PL nº 3.830/2000, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.732/01 – Do Sr. Serafim Venzon 
– que “dispõe sobre a elaboração de tabela de honorá-
rios médicos, odontológicos e de outros profissionais 
como base mínima para contratos com as operadoras 
de planos de saúde”. (Apensado: PL nº 587/2003) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família e do PL 587/2003, 
apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.512/02 – Do Sr. Dr. Hélio – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de cláu-
sula em contrato de mútuo ou financiamento firmado 
junto à instituição financeira”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.541/02 – Do Sr. Paulo Rocha 
– que “acrescenta o art. 153-A ao Código Penal – De-
creto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia no Plenário da Câmara, em 07–04–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4/03 – Da Sra. Iara Bernardi – que 
“proíbe a participação de agentes públicos policiais em 
empresas privadas de segurança”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 990/03 – Do Sr. Edson Duarte 
e outros – que “revoga o art. 27 da Lei nº 6.453, de 
1977, extinguindo a pena de reclusão para quem se 
manifesta contra atividades nucleares”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
19/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.206/03 – Do Sr. Julio Lopes 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996 – Código de Propriedade Industrial”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.366/03 – Do Sr. Antonio Cam-
braia – que “acrescenta § 4º ao art. 733 do Código 
de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – e ao art. 19 da lei nº 5.478, de 25 de julho de 
1968, com o objetivo de restringir a prisão por dívida 
de alimentos ao parente que os deve em primeiro lu-
gar”. (Apensado: PL 1528/2003) 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica legis-
lativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 1.528/2003, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Jefferson Campos e 
Juíza Denise Frossard, em 16/06/2004. 
A Deputada Juíza Denise Frossard apresentou voto 
em separado em 10/08/2004. 
Discussão iniciada em 16/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.726/03 – Do Sr. Jutahy Junior 
– que “dá nova redação aos artigos 122 e 124 do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal”. (Apensados: PL nº 2.957/2004, 
PL nº 3.038/2004 e PL nº 3.574/2004) 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
2957/2004, do PL nº 3.038/2004 e do PL nº 3.574/2004, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 – Do Sr. Leonardo Pic-
ciani – que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 – Código de 
Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 – Lei 
de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 – Lei de 
Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de 
Computador”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
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D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.055/97 – Do Senado Federal 
– Casildo Maldaner – (PLS 55/1996) – que “altera o § 3º 
do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 463/1999, 
PL nº 738/1995 (Apensados: PL nº 883/1995, PL nº 
940/1995, PL nº1.063/1995, PL nº1.123/1995, PL nº 
1.143/1995, PL nº 1.451/1996, PL nº 1.477/1996, PL nº 
1.519/1996, PL nº 1.527/1996, PL nº 1.743/1996, PL nº 
1.828/1996, PL nº 2.057/1996, PL nº 2.058/1996, PL nº 
2.151/1996, PL nº 2.706/1997, PL nº 2.712/1997 e PL nº 
3.108/1997), PL nº 788/1999, PL nº 1.463/1999, PL nº 
2.064/1999, PL nº 2.424/2000, PL nº  2.674/2000, PL nº 
3.030/2000, PL nº 3.197/1997 e PL nº 3.459/1997) 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, do PL 463/1999, do PL nº 
738/1995, do PL nº 788/1999, do PL nº 883/1995, do PL 
nº 940/1995, do PL nº 1.063/1995, do PL nº 1.123/1995, 
do PL nº 1.143/1995, do PL nº 1.451/1996, do PL nº 
1.463/1999, do PL nº 1.477/1996, do PL nº 1.519/1996, 
do PL nº 1.527/1996, do PL nº 1.743/1996, do PL nº 
1.828/1996, do PL nº 2.057/1996, do PL nº 2.058/1996, 
do PL nº 2.064/1999, do PL nº 2.151/1996, do PL nº 
2.424/2000, do PL nº 2.674/2000, do PL nº 2.706/1997, 
do PL nº 2.712/1997, do PL nº 3.030/2000, do PL nº 
3.108/1997, do PL nº 3.197/1997 e do PL nº 3.459/1997, 
apensados, com os respectivos substitutivos. 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/98 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 181/1997) – que “autoriza a União 
a assumir, como depositário legal, o acervo histórico e 
pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 4.696/98 – Do Poder Executivo 
– (MSC 954/1998) – que “acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
execução na Justiça do Trabalho”. (Apensado: PL nº 
4.814/1998) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste, do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, com subemendas, 
da Emenda nº 2 da CTASP, das Emendas de nºs 5, 6, 
7 e 8 apresentadas nesta CCJC; pela constitucionali-

dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda nº 1 da CTASP e das Emendas 
de nºs 1, 3, 4, 9, 10 e 11 apresentadas nesta CCJC; 
pela injuridicidade do PL 4814/1998, apensado; pela 
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição da Emenda 
de nº 2 apresentada nesta CCJC e pela anti-regimen-
talidade da Emenda de nº 3 da CTASP. 
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga-
lhães Neto e Inaldo Leitão, em 01–10–2003. 
O Deputado Ricardo Fiuza apresentou votos em se-
parado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 114/2000) – que “exclui uma fração da área 
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localizada 
nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova Mamoré, 
no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09–04–2003. 

PROJETO DE LEI Nº 2.550/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 272/2000) – que “dispõe sobre as ações ordi-
nárias e preferenciais não reclamadas corresponden-
tes a participação acionária em sociedades anônimas 
de capital aberto”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Paulo Magalhães, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste e das Emendas das 
Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de 
Finanças e Tributação, com substitutivo; pela inconsti-
tucionalidade e anti-regimentalidade das oito emendas 
apresentadas na Comissão ao projeto; e pela injuridi-
cidade e anti-regimentalidade da emenda apresentada 
na Comissão ao substitutivo do relator. 
Adiada a Discussão, por 10 sessões, a requerimento 
do Deputado Paes Landim, em 20–11–2002. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/00 – Do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS nº 66/1999) – que “institui 
a linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo 
Federal deverá definir metas de progressiva erradica-
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so-
cioeconômicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ODAIR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal-
gh, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, em 07/07/2004. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 18–11–2004. 
Discussão iniciada em 07–07–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.677/00 – Do Senado Federal 
– Carlos Patrocínio – (PLS nº 586/1999) – que “altera 
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o inciso VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, que permite a utilização do FGTS para compra 
de casa própria, em qualquer sistema de financiamento 
habitacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Odair, em 25–05–2004. 
Adiada a discussão, por 2 sessões, a requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, em 
24/11/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.811/00 – Do Poder Executivo 
– (MSC 1793/2000) – que “altera a Lei nº 5.889, de 8 
de junho de 1973, que “Estatui normas reguladoras do 
trabalho rural e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das Emendas de nºs 1 e 2 
adotadas pela Comissão de Agricultura e Política Rural 
e da Emenda de nº 1 apresentada pelo Dep. Moacir 
Micheletto na CAPR, com subemenda; e pela injuri-
dicidade da Emenda nº 1 também apresentada pelo 
Deputado na CAPR. 
Vista conjunta aos Deputados Carlos Mota e José 
Eduardo Cardozo, em 1º–06–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.937/00 – Do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “dá nova redação ao artigo 587 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que “institui o Código de 
Processo Civil””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17–06–2004. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 18–11–2004. 
Discussão iniciada, em 17/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.996/00 – Do Senado Federal 
– Luzia Toledo – (PLS 10/2000) – que “dispõe sobre 
a existência de acomodações separadas para fuman-
tes e não-fumantes em estabelecimentos hoteleiros”. 
(Apensado: PL 3519/2000) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL nº 3.519/00, apensado e 
do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria 
e Comércio. 
Vista ao Deputado Edmar Moreira, em 18/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 6.040/02 – Do Poder Executivo 
– (MSC 83/2002) – que “altera a redação do art. 10 do 
Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Có-
digo de Processo Penal Militar”. 

RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade, 
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Edmar Moreira e Inaldo 
Leitão, em 17–06–2004. 
Discussão iniciada, em 17–06–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 7.074/02 – Do Poder Executivo 
– que “autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS a receber em dação em pagamento o imóvel 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Sarney Filho, pela constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa deste, com substitutivo, das 
Emendas da Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, da Subemenda da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias 
e pela anti-regimentalidade da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 28–04–2004. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 05/05/2004. 
Suspensa a discussão por acordo, em 5/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 7.077/02 – do Senado Federal 
– MOREIRA MENDES – (PLS nº 77/2002) – que “acres-
centa o Título VII-A ao Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT), instituindo a Certidão Negativa de Débitos Tra-
balhistas – CNDT, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade 
das emendas de nºs 1 a 4 apresentadas nesta Co-
missão. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Inaldo 
Leitão, José Eduardo Cardozo, Roberto Magalhães e 
Vicente Arruda, em 14/09/2004. 
Os Deputados Paulo Magalhães, Roberto Magalhães 
e Paes Landim apresentaram votos em separado. 
Discussão iniciada, em 14–09–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.355/03 – Do Poder Executivo 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Vicente 
Arruda, em 05/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.064/04 – Do Poder Executivo 
– que “acresce e altera dispositivos da Lei nº 8.977, 
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de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço 
de TV a Cabo”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.629/04 – Do Poder Executi-
vo – (MSC 263/2004) – que “altera o art. 23 da Lei nº 
10.259, de 12 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e José Roberto Arruda, em 07/07/2004. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.050/96 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previs-
to no artigo 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências””. (Apensados: PL nº 2.184/1996 e PL 
nº 2.185/1996) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, do Substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias, com subemendas, do PL nº 2.184/1996, 
com emendas, e do PL nº 2.185/1996, com emendas, 
apensados. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Vicente Arruda, em 09/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.130/96 – Do Sr. Augusto Nardes 
– que “acrescenta inciso ao artigo 21 da Lei nº 8.884, 
de 11 de junho de 1994, que “transforma o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – CADE em au-
tarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às 
infrações contra a ordem econômica e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.446/96 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos de saúde manterem amostras do 
sangue das mães e das crianças, para fins de iden-
tificação”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse-
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com 
subemenda. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15/09/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.373/97 – Da Sra. Marinha 
Raupp – que “altera o art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 
Civil”. (Apensado: PL 2881/2000) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 2881/2000, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 11–11–2003. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, em 
12/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 62/99 – da Sra. Iara Bernardi 
– que “altera os arts. 482, 483 e 468 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943”. (Apensados: PL nº 
1.265/1999 e PL 1831/1999) 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com su-
bemenda, e do PL nº 1.831/1999, apensado; e pela in-
constitucionalidade do PL nº 1.265/1999, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Fernando Coruja, João Paulo Gomes da 
Silva, José Eduardo Cardozo e Vicente Arruda, em 
27/10/2004. 
Discussão iniciada, em 27–10–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 64/99 – Da Sra. Iara Bernardi 
– que “estabelece admissão tácita de paternidade no 
caso que menciona”. (Apensados: PL nº 1.363/1999 
e PL nº 2.653/2000) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do PL 1363/1999, apensado; e pela 
constitucionalidade, injuridicidade e má técnica legis-
lativa deste e do PL nº 2.653/2000, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 383/99 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “institui a Loteria Municipal de prognósticos 
sobre o resultado de sorteio de números, organizada 
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e 
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e 
determina outras providências”. 
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RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica le-
gislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Sigmaringa Seixas, em 30–03–2004. 
O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em 
separado em 16/04/2001. 
Adiada a Discussão, em 05/04/2001. 

PROJETO DE LEI Nº 1.301/99 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da. 
Vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury, em 
25/05/2004. 
Discussão iniciada, em 25/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.961/99 – Do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “altera o art. 416 do Decreto-lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.462/00 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “dispõe sobre a criação da Área de Proteção 
Ambiental da Serra da Meruoca, no Estado do Ceará, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
nº 01 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, com subemenda substitutiva, e 
pela inconstitucionalidade da Emenda nº 02 da Co-
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias . 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Inaldo Leitão e Vicente Arruda, em 09/06/2004. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 15/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.501/00 – Da Sra. Celcita Pinhei-
ro – que “dá nova redação ao inciso II do art. 20 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional””. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.970/00 – Do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a denominação do Porto de Sepetiba, no 
Estado do Rio de Janeiro, para Porto de Itaguaí”. 

RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.168/00 – Da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre o dia do Profissional de 
Educação Física”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
19/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.450/00 – Do Sr. Bispo Rodri-
gues – que “acrescenta parágrafo único ao art. 38 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Luiz Couto, em 16/06/2004. 

Adiada a votação, por duas sessões, a requerimento 
do autor, em 25/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.694/00 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “estabelece controle e fiscalização do 
desmonte de carros e motocicletas pelas oficinas de-
nominadas de ferro velho, na forma que indica e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 4064/2001) 
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 4064/2001, apensado, e 
do substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.763/00 – Do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “dá nova redação ao caput do art. 8º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
27/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.094/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 
1969, que estabelece normas de processo sobre alie-
nação fiduciária, e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 1255/2003 (Apensado: PL 2735/2003)) 
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RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 1255/2003, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela rejeição do PL nº 2.735/2003, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bis-
caia, Inaldo Leitão e José Eduardo Cardozo, em 
1/06/2004. 
O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em 
separado em 08–12–2004. 
Discussão iniciada, em 01/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.198/01 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a redação do art. 18 da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, au-
mentando o valor da multa ao litigante de má-fé, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 16–06–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.425/01 – do Sr. Bispo Rodri-
gues – que “institui a indenização por danos morais 
entre cônjuges”. 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Inaldo Leitão, Vicente Arruda e Zenaldo 
Coutinho, em 08/07/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.435/01 – Dos Srs. João Gran-
dão e Luciano Zica – que “altera a Lei nº 9.605, de 13 
de fevereiro de 1998, no que se refere à apreensão 
e confisco do produto e do instrumento de infrações 
ambientais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.465/01 – Dos Srs. João Maga-
lhães e Francistônio Pinto – que “altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.538/01 – Do Sr. João Caldas 
– que “altera disposições sobre o impedimento no Có-

digo de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janei-
ro de 1973”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho e Vicente 
Arruda, em 25/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.628/01 – Do Sr. Inácio Arruda 
– que “dispõe sobre o Programa Especial de Treina-
mento – PET e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 27/10/2004. 
Discussão iniciada, em 27–10–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.904/01 – do Sr. Salvador Zim-
baldi – que “cria o serviço de Distribuição de Sinais de 
TV Aberta – DTVA”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.146/01 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “acrescenta dados ao assento de óbito previsto 
na Lei 6015, de 31 de dezembro de 1973”. 
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury, em 
18/05/2004. 
Discussão iniciada, em 18–05–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.560/01 – da Sra. Nice Lobão 
– que “autoriza o enteado a adotar o nome de família 
do padrasto”. 
RELATOR: Deputado NEY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardo-
zo, Laura Carneiro, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, 
em 08/06/2004. 
A Deputada Laura Carneiro apresentou voto em se-
parado em 02–07–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – Do Sr. Osmar Serraglio 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre a Carteira Nacional de Habilitação 
das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 26/10/2004. 
Discussão iniciada, em 26–10–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.636/01 – Do Sr. Sérgio Car-
valho – que “modifica o art. 221 da Lei 6015, de 31 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003) 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL nº 599/2003 e do PL nº 1.415/2003, apensados, 
com substitutivo. 
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento do 
Deputado José Eduardo Cardozo, em 15–09–2004.
Adiada a votação por falta de quorum, em 
26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “dispõe sobre norma geral para os Corpos de 
Bombeiros Militares, que estabelece a obrigatoriedade 
de uso de redes de proteção”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 6.124/02 – Do Sr. Luiz Piauhylino 
– que “dispõe sobre a publicidade associativa de atos, 
programas, obras, serviços e campanhas da Adminis-
tração Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 6.165/02 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “altera o Decreto-Lei nº 221, 28 de fevereiro de 
1967, que “dispõe sobre a proteção e estímulos à pes-
ca e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 6.482/02 – Do Sr. Osmânio Perei-
ra – que “dispõe sobre a possibilidade de as empresas 
ou capitais estrangeiros participarem direta ou indire-
tamente no setor de alta complexidade de prestação 
de serviços de saúde”. 

RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 07/12/2004. 
O Deputado João Alfredo apresentou voto em sepa-
rado em 07–12–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 22/03 – Do Sr. Roberto Gouveia 
– que “inclui a invenção de medicamento para preven-
ção e tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Ad-
quirida – SIDA / AIDS e de seu processo de obtenção 
como matérias não patenteáveis”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: Parecer às emendas apresentadas ao 
Substitutivo do Relator , Dep. Antonio Carlos Biscaia, 
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva deste, com substitutivoe pela anti regimentalidade 
das Emendas apresentadas na Comissão. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Nel-
son Trad, em 19/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 141/03 – Do Sr. Paulo Baltazar 
– que “acresce inciso IV ao artigo 92 do Decreto – Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 364/03 – Do Sr. Rogério Silva 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 75 no capítulo “Da 
Educação para o Trânsito”, da Lei nº 9.503, de 1997, 
que “institui o Código de Trânsito Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 416/03 – Do Sr. Carlos Mota – que 
“altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Sérgio Miranda, em 03/06/2004. 
O Deputado Ricardo Fiuza apresentou voto em sepa-
rado em 28/01/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 520/03 – Do Sr. José Chaves 
– que “cria, no âmbito do Ministério da Cultura, o Prê-
mio de Artes Plásticas Marcantônio Vilaça e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 602/03 – Do Sr. Geraldo Tha-
deu – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de 
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setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes, com 
subemendas. 

PROJETO DE LEI Nº 648/03 – Do Sr. André Luiz – que 
“dispensa a exigência de autenticação de cópia e re-
conhecimento de firma em cartório de documentos 
pessoais por repartições públicas federais, estaduais 
e municipais, em todo o Território Nacional”. (Apensa-
do: PL nº 2.045/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 2045/2003, apensado. 

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 03/06/2004. 

O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa-
rado em 09/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 710/03 – Do Sr. Davi Alcolum-
bre – que “dispõe sobre a vedação do uso dos prefi-
xos 0300 ou assemelhados para acesso telefônico a 
centrais de atendimento aos cidadãos”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 722/03 – Do Sr. Mário Heringer 
– que “estabelece o direito de sindicalização para o 
empregado de entidade sindical”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 850/03 – Do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “proíbe o uso de publicidade em 
livros didáticos e material escolar”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das duas Emendas e Subs-
titutivo da Comissão de Educação e Cultura, com su-
bemenda a este último. 

PROJETO DE LEI Nº 911/03 – Do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equi-
pamentos obrigatórios dos veículos”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Luiz Couto 
e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 05–05–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 937/03 – Do Sr. Deley – que “al-
tera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, prevendo 
o seguro de responsabilidade civil por dano ambiental, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.210/03 – Do Sr. Pastor Fran-
cisco Olímpio – que “acrescenta a redação da alínea 
“b” do art. 2º da Lei nº 7.295, de 19 de dezembro de 
1984”. 
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 – Do Sr. Inácio Arru-
da – que “dá nova redação ao inciso III, do artigo 82, 
da Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil)”. (Apensado: PL 1371/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº  
1.371/2003, apensado. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 14–10–2004. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 09/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.763/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de 
sinalização nas Rodovias Federais”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Viação e Transportes, com 
subemenda. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 08–12–2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.055/03 – do Sr. Giacobo – que 
“estabelece o prazo de cinco dias para apreciação e 
pronunciamento, por Junta Comercial, do pedido de 
registro de pequena ou microempresa”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.241/04 – Da Sra. Juíza Deni-
se Frossard – que “altera dispositivos do Código de 
Processo Civil que disciplinam os procedimentos do 
agravo de instrumento e dos recursos extraordinário 
e especial”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.516/04 – Do Sr. Nelson Bornier 
– que “reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI incidentes sobre os produtos que 
menciona”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.531/04 – Do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código do Processo Civil) dispondo 
que a citação por carta precatória somente se proce-
derá quando frustrada a citação por correio”. 
RELATOR: Deputado ODAIR. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/04 – Do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código do Processo Civil) dispondo 
que a testemunha somente será inquirida por carta 
precatória nas dispostas no inciso III do art. 410 e no 
art. 411 do CPC”. 
RELATOR: Deputado ODAIR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.704/03 – Do Sr. Corauci So-
brinho – que “acrescenta dispositivo ao artigo 485 da 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e dá providên-
cias correlatas”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 747/03 – Da Sra. Terezinha Fer-
nandes – que “dispõe sobre a proibição da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE  
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR  

DE AMANHÃ (DIA 10/12/2004) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.767/04 – Do Sr. Pastor Francis-
co Olímpio – que “”Dá nova redação ao inciso II do art. 
1.094 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “” 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.745/03 – Do Sr. Carlos Mota 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de informações 
metrológicas que devem constar em laudos e resulta-
dos médicos e odontológicos para fins de diagnósticos 
produzidos por instrumentos, equipamentos e sistemas 
utilizados na emissão de laudos médicos e odontoló-
gicos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.445/04 – Do Sr. Iris Simões 
– que “altera o Decreto-Lei nº 37, de 1996, e a Lei nº 
8.032, de 1990, para conceder isenção do Imposto de 
Importação e do IPI na importação de equipamentos de 
radiocomunicação realizada por radioamadores e para 
serviços de radiodifusão na faixa de rádio cidadão”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-04 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.415/04 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresárias Rurais, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.420/04 – Da Sra. Ann Pontes 
– que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
para reduzir as alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, incidentes nas operações de 
importação e de comercialização no mercado interno 
de produtos derivados do milho”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.422/04 – Do Sr. Dilceu Sperafico 
– que “dispõe sobre o Programa Nacional de Ampliação 
da Capacidade de Produção das Microempresas”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.449/04 – Da Sra. Marinha Rau-
pp – que “estabelece regras para a renegociação e o 
alongamento das dívidas das micro e das pequenas 
empresas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.186/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16 
de dezembro de 1964.”” 
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.114/04 – Do Sr. Carlos Na-
der – que “”Dispõe sobre a instalação de hidrômetros 
individuais em unidades de condomínio e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.313/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Institui a Política de Reciclagem de entulhos 
de construção civil e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.468/04 – Do Sr. Fernando Lo-
pes – que “dispõe sobre a exigibilidade do pagamento 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana a imóveis situados em área urbana ou de ex-

pansão urbana, assim definidos em lei municipal, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário Deputado FLORESTAN FERNAN-
DES – 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema: “Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional – IPHAN”.

Convidados:
ANTÔNIO AUGUSTO ARANTES NETO,
Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional – IPHAN; e
SÉRGIO DA SILVA ABRAHÃO, 
Diretor de Planejamento e Administração do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
LOCAL: Plenário Deputado FLORESTAN FERNAN-
DES – 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Públic: 
Tema: “O Sistema de Quotas em Instituições de Ensi-
no Superior Público”.
Convidado:
TARSO GENRO,
Ministro de Estado da Educação 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.070/04 – Do Sr. José Ivo Sar-
tori – que “denomina “Rodovia da Maçã” o trecho da 
BR – 285, entre as cidades de Vacaria, Monte Alegre 
dos Campos, Bom Jesus, São José dos Ausentes, 
até a divisa com o Estado de Santa Catarina, no Rio 
Grande do Sul”. 
RELATORA: Deputada KELLY MORAES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.209/04 – Do Sr. Ildeu Araujo 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar a Universi-
dade Federal de Americana e dá outras providências”. 
(Apensado: PL nº 3.212/2004) 
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.380/04 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “altera o parágrafo 4º do artigo 47 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.390/04 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da discipli-
na Saúde Pública e os efeitos do álcool e tabaco no 
currículo da escola fundamental”. 
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.392/04 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a isenção do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados, na aquisição de móveis es-
colares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.395/04 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “determina a instalação de cursos de informáti-
ca e de língua estrangeira, gratuitos, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.411/04 – Do Sr. Enio Bacci – 
que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina 
“Política” no currículo escolar à partir da 5ª série” 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 667/03 – Do Sr. Rogério Silva 
– que “define o valor da indenização a ser paga pelas 
seguradoras nos sinistros com a perda total do veícu-
lo segurado” 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.168/04 – Do Sr. Odair – que 
“dispõe sobre a repactuação e alongamento das dí-
vidas de micro e pequenas empresas contraídas ao 
amparo de programas governamentais”. 
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.460/04 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI – na aquisição de automóveis para 
os Oficiais de Justiça e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 1.092/03 – Do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “dispõe sobre a perda, em favor do 
Fundo Nacional de Segurança Pública, dos instrumen-
tos e produtos de crime ou de qualquer bem ou valor 
que constitua proveito auferido pelo agente com a prá-
tica de fato criminoso e das mercadorias apreendidas 
em razão de infrações que causem danos ao Erário”. 
(Apensado: PL nº 2.193/2003) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.314/03 – Do Sr. Josué Beng-
tson – que “altera a Lei nº 7.986, de 28 de dezembro 
de 1989, para acrescentar artigo assegurando aos 
seringueiros aposentados e aos pensionistas e seus 
dependentes, o direito ao recebimento da gratificação 
natalina”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 

PROJETO DE LEI Nº 2.981/04 – Da Sra. Iriny Lopes 
– que “altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
2001, prevendo a transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Segurança Pública – FNSP, para os mu-
nicípios que sejam sedes de penitenciárias, colônias 
agrícolas, industriais ou similares, casas do alberga-
do, centros de observação e hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.463/04 – Do Sr. João Fontes 
– que “dispõe sobre a possibilidade de imputação de 
rendimentos do trabalho aos períodos em que forem 
devidos, nos casos em que o respectivo ônus fiscal for 
mais favorável”. (Apensado: PLnº 4.045/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

“Esclarecimentos sobre a apuração de fatos e atos 
contrários aos princípios da legalidade, moralidade e 
impessoalidade na Administração Pública.”
(Em atendimento ao Requerimento nº 77/2004, de 
autoria do Deputado Alberto Goldman, aprovado em 
Reunião Ordinária no dia 24–11–2004 ).

EXPOSITOR:

FERNANDO NEVES DA SILVA – Conselheiro da Comis-
são de Ética Pública da Presidência da República.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenário 6 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Tema:
ESCLARECIMENTOS SOBRE O PLANTIO
ILEGAL DE ALGODÃO TRANSGÊNICO
(Requerimento nº 18/2004, do Deputado EDSON DU-
ARTE)
EXPOSITORES:
RODRIGO ALMEIDA, Diretor de Assuntos Corporati-
vos da Monsanto
JORGE MAEDA, Presidente da Abrapa – Associação 
Brasileira de Produtores de Algodão 
ALUÍZIO BORÉM, representante do Sr. Jorge Almeida 
Guimarães, Presidente da CTNBio 
RUBENS NODARI, Gerente de Recursos Genéticos 
do Ministério do Meio Ambiente 
JOSÉ NEUMAR FRANCELINO, Coordenador Técnico 
de Sementes e Mudas, e MARCUS VINICIUS COE-
LHO, Fiscal Federal Agropecuário, representantes do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MARIJANE VIEIRA LISBOA, representante da ONG 
Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos 

MARIA RITA REIS, Assessora Jurídica da ONG Terra 
de Direitos

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 10/12/2004) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.464/04 – Do Sr. Deley – que 
“estabelece medidas para o controle de avifauna nas 
imediações de aeródromos”. 
RELATOR: Deputado GIVALDO CARIMBÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.500/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre o Programa de Conscientização 
sobre “Consumo Sustentável” e dá outras providên-
cias.”” 
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a proibição da derrubada do um-
buzeiro em todo país, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.552/04 – Do Sr. Eduardo Paes 
– que “dispõe sobre a organização e regulação do 
mercado de Carbono na Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro através da geração de Redução Certificada de 
Emissão – RCE em projetos de Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo – MDL”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.431/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Fixa critérios para as pulverizações de insetici-
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das, herbicidas e congêneres, por via aérea, em áreas 
agrícolas e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.899/03 – Do Sr. Pastor Frankem-
bergen – que “estabelece política tarifária para o setor 
elétrico nacional visando incentivar a indústria rural e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.419/04 – do Sr. José Militão 
– que “altera a redação da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, estabelecendo nova base de cálculo 
para a compensação financeira pela exploração de 
recursos minerais, no caso do minério de ferro a ser 
exportado”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.259/04 – Dos Srs. Carlos Na-
der e Carlos Nader – (PL nº 630/2003) – que “cria o 
Programa de Incentivo às Energias Renováveis, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL nº 3.831/2004 
e PL 4242/2004) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

Encontro dos membros da Comissão com o Embaixador 
dos Estados Unidos, Sr.John J. Danilovich a convite da 
Presidência da Comissão para falar sobre as relações 
bilaterais Brasil/Estados Unidos, ALCA e migração. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.489/04 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “Acrescenta o parágrafo único ao art. 25 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal”. 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.511/04 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “Institui o estágio de estudantes de Direito nas 
Polícias Civil e Militar do Distrito Federal, e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 07 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
(Requerimento nº 130/2004, do Deputado Walter Fel-
dman)
Tema:
“DISCUSSÃO DO PL Nº 4.050/2004 QUE DISPÕE 
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE EQUIPAR COM 
DESFIBRILADORES CARDÍACOS OS LOCAIS E VE-
ÍCULOS QUE ESPECIFICA”
Convidados:
ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Presidente da Associação Médica Brasileira
EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente do Conselho Federal de Medicina
MANOEL FERNANDES CANESIN
Representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia
SÉRGIO TIMERMAN
Presidente da Federação Interamericana do Coração

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-12-04 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.796/04 – da Sra. Laura 
Carneiro – que “dispõe sobre a Política Nacio-
nal de Conscientização e Orientação sobre o 

LES – Lupus Eritematoso Sistêmico, e dá provi-
dências correlatas”. 

Relator: Deputado Rafael Guerra.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.875/04 - Do Sr. Paulo Pimen-
ta - que “modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 
1966, que “dispõe sobre a remuneração de profissio-
nais diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária”, para estendê-la aos Técni-
cos Agrícolas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-12-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.491/04 - Do Poder Executivo 
- que “acresce parágrafos ao art. 10 da Lei nº 9.615, 
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais 
sobre desporto, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.650/03 - Do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho - que “altera o Código de Trânsito Brasi-
leiro tornando proibido aos condutores de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores o tráfego entre veículos em 
filas adjacentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-12-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/97 - Do Senado Federal 
- Carlos Patrocínio - (PLS 59/1996) - que “estabe-
lece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de 
equipamentos e procedimentos de proteção à fauna 
aquática dos cursos dágua, quando da construção de 
barragens”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 

II - COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRA-
MITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA A 

REFORMA TRABALHISTA. 

LOCAL: Plenário 9 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I - Audiência Pública com os seguintes convidados: 
Representantes da Central Única dos Trabalhadores 
- CUT;
Representante da Confederação Geral dos Trabalha-
dores - CGT;
Representante da Central Geral dos Trabalhadores do 
Brasil - CGTB;
Representante da Força Sindical; e
Representante da Central Autônoma de Trabalhado-
res - CAT
Representante da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Serviço Público - CONFETAM.
TEMA: “A Reforma Trabalhista no Serviço Público”.
II - Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 78/04 – Do Sr. Daniel Almeida 
- que “solicita sejam convidados representantes das 
organizações de trabalhadores rurais, através da CON-
TAG e FETAGs, a comparecerem a esta Comissão para 
serem ouvidos sobre a situação dos trabalhadores ru-
rais, dos diversos estados do país diante da reforma 
sindical e trabalhista”. 
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REQUERIMENTO Nº 79/04 – Do Sr. Daniel Almeida - 
que “audiência Pública na Comissão Especial da Refor-
ma Trabalhista-REFTRAB com a presença do Ministro 
Vantuil Abdala-Presidente do TST, sobre o Relatório 
Final do Fórum Nacional do Trabalho”. 

REQUERIMENTO Nº 80/04 – Do Sr. Vicentinho - que 
“solicita sejam convidados os representantes do setor 
rural, a comparecerem a esta comissão para serem ou-
vidos sobre a situação dos trabalhadores rurais diante 
da reforma sindical e trabalhista”. 

REQUERIMENTO Nº 81/04 – Do Sr. Vicentinho - que 
“requer seja convidado o representate da Fed. Agricul-
tura Familiar para ser ouvido na REFTRAB”. 

III - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS  
COMISSÕES 

EM 08/12/2004: 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 
PROJETO DE LEI Nº 4.514/2004 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.216/2004 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.475/2004 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 5.246/2001 
PROJETO DE LEI Nº 5.246/2001 
PROJETO DE LEI Nº 5.362/2001 
PROJETO DE LEI Nº 5.362/2001 
PROJETO DE LEI Nº 5.767/2001 
PROJETO DE LEI Nº 5.767/2001 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 3.077/2000 

Comissão de Viação e Transportes: 
PROJETO DE LEI Nº 4.508/2004 

(Encerra-se a sessão às 17 horas e 15 
minutos.)

PARECERES

PROJETO DE LEI  
N.º 7.316-A, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM Nº 962/02

AVISO Nº 1219-SAP/C. CIVIL

Disciplina o uso de assinaturas eletrô-
nicas e a prestação de serviços de certifica-

ção; tendo parecer da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação deste, com substitutivo, 
pela aprovação das emendas apresenta-
das ao substitutivo de nºs 01-S/04, 03-S/04, 
07-S/04, 08-S/04, 10-S/04, 11-S/04 e 13-S/04, 
pela aprovação parcial das de nºs 2-S/04, 
9-S/04, 16-S/04, 22-S/04, 23-S/04 e 24-S/04 
e pela rejeição das de nºs 04-S/04, 05-S/04, 
06-S/04, 12-S/04, 14-S/04, 15-S/04, 17-S/04, 
18-S/04, 19-S/04, 20-S/04, 21-S/04 e 25-S/04, 
(relator: DEP. JORGE BITTAR).

Despacho: ÀS COMISSÕES DE:CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IN-
FORMÁTICA

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.
Apreciação:  Proposição Sujeita à Apre-

ciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 
II

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IN-
FORMÁTICA

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.316, de 2002, foi ofereci-
do pelo Poder Executivo como o intuito de regular os 
procedimentos e os efeitos da adoção de assinatura 
eletrônica no País. 

Com a iniciativa, pretende o Poder Público incen-
tivar a adoção da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que permanece 
em vigor em virtude do disposto no art. 2º da Emen-
da Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, 
que modificou as disposições aplicáveis à edição de 
medidas provisórias: 
....................................................................................

Art. 2º As medidas provisórias editadas em data 
anterior à da publicação desta emenda continuam em 
vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Con-
gresso Nacional.
....................................................................................

Conforme destaca a exposição de motivos en-
caminhada ao Congresso Nacional com a matéria, 
“algumas questões ainda estão a reclamar tratamento 
legislativo adequado, tais como a responsabilidade civil 
das prestadoras de serviços de certificação, os proce-
dimentos a serem observados na hipótese de falência 
de uma certificadora e o valor jurídico dos certificados 
emitidos no exterior”. 

Consoante o disposto no art. 32, inciso III, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe 
a esta Comissão pronunciar-se quanto ao mérito da 
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matéria, à qual não foram apresentadas emendas du-
rante o prazo regimental. 

É o relatório.

II - Voto do Relator

O texto enviado a esta Casa, ao par de aperfeiçoar 
o sistema de emissão e gestão de assinaturas digitais, 
possibilita a consolidação das disposições aplicáveis 
ao tema, extinguindo assim a Medida Provisória nº 
2.200-2, de 2001. No entanto, ao examinarmos o texto 
oriundo do Poder Executivo, constatamos a necessida-
de de aperfeiçoá-lo, detalhando vários aspectos que 
estavam apenas esboçados na proposta original. 

A primeira alteração introduzida pelo Substitu-
tivo incide sobre as definições constantes do art. 2º 
do projeto de lei. Alteramos as definições de assina-
tura eletrônica e de certificado qualificado, de forma a 
colocar o projeto de lei em sintonia com a legislação 
internacional, em especial com a Diretriz da Comuni-
dade Européia. Nesta mesma linha, preservamos a 
nomenclatura adotada pelo projeto do Executivo, utili-
zando, por exemplo, o termo “prestador de serviços de 
certificação”, em lugar da expressão “autoridade certi-
ficadora” utilizada originalmente na Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Aperfeiçoamos, ainda, a redação do Capítulo II, 
do Título I, que trata das assinaturas e dos documen-
tos eletrônicos, introduzindo dois novos artigos que 
dispõem sobre a relação inequívoca entre a assinatu-
ra eletrônica e seu titular e sobre o prazo de validade 
do correspondente certificado. Além disso, alteramos 
a redação do dispositivo que trata dos efeitos jurídicos 
da assinatura digital eletrônica gerada fora do sistema 
da ICP-Brasil. 

Introduzimos novo capítulo que trata dos certifi-
cados digitais, atribuindo a posse da chave criptográ-
fica ao seu possuidor, que será responsável por sua 
geração e guarda. 

O Substitutivo trata ainda do Comitê Gestor da 
ICP-Brasil, definindo sua composição e suas compe-
tências, bem como seu relacionamento com o Institu-
to Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, cujo 
papel de gerente técnico do sistema é detalhado e 
reforçado. 

O Substitutivo reconhece, no âmbito do sistema 
nacional de certificação digital, o papel de destaque 
do Observatório Nacional – órgão do Ministério da 
Ciência e Tecnologia que mantém a hora legal brasi-
leira – e sua importância na confiabilidade do sistema 
ICP-Brasil. 

Preservamos o conceito de credenciamento fa-
cultativo à ICP-Brasil, detalhando a forma como pode-
rá ser realizado e aperfeiçoando as exigências para 

integração de prestador de serviço de certificação ao 
sistema. Deixamos claro, por outro lado, que esse ser-
viço pode ser prestado sem a necessidade de prévia 
autorização do Poder Público. 

No Capítulo III - Do Dever da Informação, o Subs-
titutivo obriga as autoridades de registro a prestarem 
informações ao usuário do sistema sobre os efeitos 
da certificação, sobre a forma de geração e uso das 
chaves criptográficas, bem como sobre os cuidados a 
serem tomados em sua guarda e manipulação. 

O Substitutivo introduz, ainda, uma gradação de 
penas aplicáveis aos prestadores de serviços, crian-
do diversas categorias de infração e penalidades no 
âmbito do sistema ICP-Brasil. 

Por último, estendemos as normas referentes ao 
uso de certificados digitais da ICP-Brasil no âmbito da 
Administração Pública Federal e revogamos a Medida 
Provisória nº 2.200-2, convalidando os atos praticados 
com base neste diploma legal.

Acreditamos que com essas modificações o tex-
to tenha se aproximado do ideal perseguido por esta 
Casa ao longo de extensas discussões, iniciadas mes-
mo antes da edição da Medida Provisória que criou a 
ICP-Brasil, da qual participaram colegas parlamentares 
e representantes de entidades, empresas e órgãos de 
governo interessados no tema. 

O Nosso voto, em suma, é pela aprovação do 
projeto de lei nº 7.316, de 2002, na forma do substi-
tutivo que ora oferecemos ao escrutínio desta douta 
comissão.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2004. 
–  Deputado Jorge Bittar,Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002 

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I

Das Assinaturas Eletrônicas  
e dos Certificados Digitais

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta lei estabelece normas sobre o uso de 
assinaturas eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
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a prestação de serviços de certificação e dá outras 
providências.

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I – documento eletrônico, uma seqüência de 

bits elaborada mediante processamento eletrônico de 
dados, destinada a reproduzir uma manifestação do 
pensamento ou um fato;

II - assinatura eletrônica, o conjunto de dados sob 
forma eletrônica, ligados ou logicamente associados 
a outros dados eletrônicos, utilizado como método de 
comprovação da autoria;

III – assinatura eletrônica avançada, a assinatura 
eletrônica que:

a) esteja associada inequivocamente a um par 
de chaves criptográficas que permita identificar o sig-
natário;

b) seja produzida por dispositivo seguro de cria-
ção de assinatura;

c) esteja vinculada ao documento eletrônico a 
que diz respeito, de tal modo que qualquer alteração 
subseqüente neste seja plenamente detectável; e

d) esteja baseada em um certificado qualificado 
e válido à época da sua aposição;

IV – chave de criação de assinatura, o conjunto 
único de dados eletrônicos, tal como chaves cripto-
gráficas privadas, utilizado para a criação de uma as-
sinatura eletrônica;

V – chave de verificação de assinatura, o conjunto 
de dados eletrônicos, tal como chaves criptográficas 
públicas, utilizado para a verificação de uma assina-
tura eletrônica;

VI – dispositivo seguro de criação de assinatu-
ras, o dispositivo físico (hardware) e lógico (software) 
destinado a viabilizar o uso da chave de criação de 
assinatura que, na forma do regulamento:

a) assegure a confidencialidade desta;
b) inviabilize a dedução desta a partir de outros 

dados;
c) permita ao titular ou responsável pelo uso do 

certificado proteger a chave de criação de assinatura, 
de modo eficaz contra o seu uso por terceiros;

d) proteja a assinatura eletrônica contra falsifi-
cações; e

e) não modifique o documento eletrônico a ser 
assinado;

VII – certificado, o documento eletrônico que vin-
cula uma chave de verificação de assinatura a uma 
pessoa, identificando-a;

VIII – certificado qualificado, o certificado emitido 
no âmbito da ICP-Brasil por prestador de serviços de 
certificação credenciado que contenha, ao menos:

a) o seu número de série;

b) o nome do seu titular e a sua respectiva chave 
de verificação de assinatura;

c) a identificação e a assinatura eletrônica avan-
çada do prestador de serviços de certificação creden-
ciado que o emitiu;

d) a data de início e de fim de seu prazo de va-
lidade;

e) as restrições ao âmbito de sua utilização, se 
for o caso;

f) as restrições ao valor das transações nas quais 
pode ser utilizado, se for o caso;

g) outros elementos definidos nas normas com-
plementares a esta Lei;

IX – prestador de serviços de certificação, a pes-
soa natural ou jurídica que emite certificados e presta 
outros serviços relacionados com assinaturas eletrô-
nicas;

X – prestador de serviços de certificação creden-
ciado, o prestador de serviço de certificação autorizado 
a emitir certificados no âmbito da ICP-Brasil;

XI – prestador de serviço de carimbo de tem-
po, a pessoa natural ou jurídica que atesta a data e 
a hora da assinatura, expedição ou recepção de um 
documento eletrônico e presta outros serviços relacio-
nados com datação;

XII - prestador de serviço de carimbo de tempo 
credenciado, o prestador de serviço de carimbo de 
tempo autorizado a prestar o serviço de datação no 
âmbito da ICP-Brasil;

XIII - órgão de registro, órgão operacionalmente 
vinculado a um prestador de serviço de certificação, que 
processa as solicitações de emissão e de revogação de 
certificados qualificados, valida a identidade dos usuá-
rios, e desempenha outras atividades correlatas;

XIV - órgão de registro credenciado, o órgão de 
registro autorizado a desempenhar suas atividades no 
âmbito da ICP-Brasil;

XV – prestador de serviço de suporte, a pessoa 
natural ou jurídica que disponibiliza recursos huma-
nos especializados e/ou infra-estrutura física e lógica 
a um prestador de serviço de certificação ou a um ór-
gão de registro;

XVI – prestador de serviço de suporte creden-
ciado, o prestador de serviço de suporte autorizado a 
funcionar no âmbito da ICP-Brasil;

XVII - componentes de aplicação de assinatura, os 
produtos físicos (hardware) e lógicos (software) que:

a) vinculem ao documento eletrônico processo 
de produção e verificação de assinaturas eletrônicas; 
ou

b) verifiquem assinaturas eletrônicas e confiram 
certificados, disponibilizando os resultados;
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XVIII – componentes técnicos para serviços de 
certificação, os produtos físicos (hardware) e lógicos 
(software) que:

a) gerem chaves de assinatura, transferindo-as 
para um dispositivo seguro de criação de assinatura; 
ou

b) mantenham certificados disponíveis ao público 
para verificação por rede de computadores.

CAPÍTULO II 
Das Assinaturas e dos Documentos  

Eletrônicos

Art. 3º A aposição de uma assinatura eletrônica 
deve referir-se inequivocamente a uma pessoa natu-
ral ou jurídica e ao documento eletrônico ao qual é 
aposta.

Art. 4º A assinatura eletrônica será reconhecida 
quando aposta durante o prazo de validade do certifi-
cado em que está baseada e respeitadas as restrições 
indicadas neste.

Parágrafo único. A assinatura eletrônica aposta 
após a revogação do certificado em que está basea-
da ou que não respeite as restrições indicadas neste 
equivale à ausência de assinatura.

Art. 5º As assinaturas eletrônicas avançadas têm 
o mesmo valor jurídico e probante das assinaturas ma-
nuscritas, na forma do art. 219 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 - Código Civil.

Art. 6º Não serão negados efeitos jurídicos à as-
sinatura eletrônica, nem será excluída como meio de 
prova, em virtude de não estar baseada num certifi-
cado qualificado ou de não ter sido gerada através de 
dispositivo seguro de criação de assinaturas, desde 
que admitida pelas partes como válida ou aceita pela 
pessoa a quem foi oposto o documento.

CAPÍTULO III 
Dos Certificados Digitais

Art. 7º O certificado qualificado será emitido a um 
titular, pessoa natural ou jurídica.

§ 1º Sendo titular uma pessoa jurídica, esta de-
signará uma pessoa natural como responsável pelo 
uso do certificado.

§ 2º O titular ou o responsável pelo uso do cer-
tificado gerará o par de chaves criptográficas e velará 
pela guarda da chave de criação de assinatura.

Art. 8º O certificado qualificado será revogado:
I – por solicitação do titular ou do responsável 

pelo uso;
II - caso tenha sido violada a confidencialidade 

da chave de criação de assinatura ou da sua mídia 
armazenadora;

III – caso constatada emissão imprópria ou de-
feituosa do mesmo;

IV – caso tenha sido emitido com base em da-
dos falsos;

V – por determinação judicial;
VI – em outros casos definidos pelo Comitê Ges-

tor.
§ 1º A decisão de revogação do certificado qua-

lificado com fundamento nos incisos III a VI será sem-
pre motivada pelo prestador de serviço de certificação 
credenciado e comunicada ao titular e ao responsável 
pelo uso.

§ 2º Os certificados revogados na forma dos inci-
sos e aqueles que perderam sua validade pelo término 
de seu prazo deverão ser publicados imediatamente 
na lista de certificados revogados pelo prestador de 
serviço de certificação que os emitiu.

Art. 9º As aplicações e os demais programas 
que admitirem o uso de certificado qualificado de um 
determinado tipo devem aceitar qualquer certificado 
qualificado de mesmo tipo ou com requisitos de se-
gurança mais rigorosos.

Art. 10. Fica assegurado ao certificado emitido 
no exterior os mesmos efeitos do certificado de que 
trata o inciso VII, do art. 2º.

Parágrafo único. Tratados, acordos ou atos inter-
nacionais poderão atribuir aos certificados emitidos 
no exterior os mesmos efeitos do certificado de que 
trata o inciso VIII, do art. 2º, observado o princípio da 
reciprocidade.

TÍTULO II

Da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 11. A certificação digital realizada no âmbito 
da ICP-Brasil se sujeitará aos preceitos desta Lei e ao 
que dispuser, ainda, o seu Comitê Gestor.

Art. 12. A ICP-Brasil tem como objetivo garan-
tir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
dos documentos em forma eletrônica, bem como a 
segurança das transações eletrônicas, aplicações de 
suporte e aplicações habilitadas que utilizem certifi-
cados qualificados.

Art. 13. A ICP-Brasil é composta por uma Auto-
ridade Gestora de Políticas – Comitê Gestor, por uma 
Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz e, ainda, pelas 
seguintes entidades credenciadas:

I - prestadores de serviço de certificação;
II - órgãos de registro;
III - prestadores de serviço de suporte; e
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IV - prestadores de serviço de carimbo de tem-
po.

CAPÍTULO II 
Do Comitê Gestor

Art. 14. Compete ao Comitê Gestor da ICP-Bra-
sil:

I - adotar as medidas necessárias e coordenar o 
funcionamento da ICP-Brasil;

II - estabelecer a política, os critérios e as nor-
mas técnicas para o credenciamento dos prestadores 
de serviço de certificação, órgãos de registro, presta-
dores de serviço de suporte e prestadores de serviço 
de carimbo de tempo, em todos os níveis da cadeia 
de certificação;

III - estabelecer a política de certificação e as 
regras operacionais da AC Raiz;

IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e 
os seus prestadores de serviço de suporte;

V - estabelecer diretrizes e normas técnicas para 
a formulação de políticas de certificado e regras ope-
racionais dos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
e prestadores de serviço de carimbo de tempo creden-
ciados na ICP-Brasil;

VI - identificar e avaliar as políticas de infra-es-
truturas de certificação externas, negociar acordos de 
certificação bilateral, de certificação cruzada, regras 
de interoperabilidade e outras formas de cooperação 
internacional, certificar, quando for o caso, sua compa-
tibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em 
tratados, acordos ou atos internacionais;

VII – dispor sobre os tipos de certificados no âm-
bito da ICP-Brasil; e

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimen-
tos e as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil, ga-
rantir sua compatibilidade e promover a atualização 
tecnológica do sistema e a sua conformidade com as 
políticas de segurança.

Parágrafo único. O Comitê Gestor poderá dele-
gar atribuições à AC Raiz, salvo aquelas referentes à 
edição de atos de caráter normativo e aquelas que, 
pela sua própria natureza, só possam ser por ele im-
plementadas.

Art. 15. O Comitê Gestor da ICP-Brasil, vincu-
lado à Casa Civil da Presidência da República, será 
integrado pelos seguintes membros titulares e pelos 
respectivos suplentes:

I - um representante de cada órgão a seguir in-
dicado:

a) Ministério da Justiça;
b) Ministério da Fazenda;

c) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior;

d) Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão;

e) Ministério da Ciência e Tecnologia;
f) Casa Civil da Presidência da República; e
g) Gabinete de Segurança Institucional da Pre-

sidência da República;
II – um representante do Senado Federal;
III – um representante da Câmara dos Depu-

tados;
IV – um representante do Supremo Tribunal Fe-

deral;
V - um representante do Superior Tribunal de 

Justiça;
VI – um representante do Tribunal Superior do 

Trabalho;
VII - um representante do Tribunal Superior Elei-

toral;
VIII - um representante do Superior Tribunal Mi-

litar;
IX - um representante do Ministério Público Fe-

deral; e
X - dezesseis representantes da sociedade civil, 

integrantes de setores interessados.
§1º A coordenação do Comitê Gestor da ICP-

Brasil será exercida pelo representante da Casa Civil 
da Presidência da República.

§2º Os representantes da sociedade civil serão 
designados, na forma do regulamento, para períodos 
de dois anos, permitida a recondução.

§3º A participação no Comitê Gestor da ICP-
Brasil é de relevante interesse público e não será re-
munerada.

§4º O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Se-
cretaria-Executiva, na forma do regulamento.

CAPÍTULO III 
Do Instituto Nacional de Tecnologia  

da Informação

Art. 16. O Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação - ITI, autarquia federal vinculada à Casa 
Civil da Presidência da República, é a Autoridade Cer-
tificadora Raiz da ICP-Brasil.

Art. 17. Ao ITI compete:
I - executar as políticas de certificação e as nor-

mas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê 
Gestor da ICP-Brasil;

II - propor a revisão e a atualização das normas 
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Ges-
tor da ICP-Brasil;

III - credenciar e autorizar o funcionamento dos 
prestadores de serviço de certificação, órgãos de re-
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gistro, prestadores de serviço de suporte e prestadores 
de serviço de carimbo de tempo na ICP-Brasil;

IV - aprovar políticas de certificado, práticas de 
certificação e regras operacionais dos prestadores de 
serviço de certificação, órgãos de registro, prestadores 
de serviço de suporte e prestadores de serviço de ca-
rimbo de tempo credenciados na ICP-Brasil;

V - gerenciar os certificados dos prestadores de 
serviço de certificação de nível imediatamente subse-
qüente ao seu, incluindo emissão, expedição, distribui-
ção e revogação desses documentos eletrônicos;

VI - gerenciar a sua lista de certificados revo-
gados;

VII - executar as atividades de fiscalização e de 
auditoria dos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
e prestadores de serviço de carimbo de tempo cre-
denciados na ICP-Brasil, em conformidade com as 
diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Co-
mitê Gestor;

VIII - aplicar sanções e penalidades na forma 
da Lei;

IX - promover o relacionamento com instituições 
congêneres no País e no exterior;

X - celebrar e acompanhar a execução de con-
vênios e acordos internacionais de cooperação, no 
campo das atividades de infra-estrutura de chaves 
públicas e áreas afins;

XI - estimular a participação de universidades, 
instituições de ensino e iniciativa privada em pesqui-
sa e desenvolvimento, nas atividades de interesse da 
área da segurança da informação e da infra-estrutura 
de chaves públicas;

XII - desenvolver e disseminar soluções em sof-
tware aberto e livre na Administração Pública Fe-
deral;

XIII – implementar soluções para a defesa da 
privacidade e segurança nos programas de inclusão 
digital;

XIV - executar outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Parágrafo único. A AC Raiz não emite certificados 
para o usuário final.

CAPÍTULO IV 
Das Entidades Credenciadas  

na Icp-brasil

Art. 18. Aos prestadores de serviço de certifi-
cação, entidades credenciadas a emitir certificados 
digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao 
respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, 
revogar e gerenciar os certificados; manter registros 
de suas operações; bem como colocar à disposição 

dos usuários listas de certificados revogados e outras 
informações pertinentes.

Parágrafo único. É vedado a qualquer prestador 
de serviço de certificação credenciado certificar nível 
diverso do imediatamente subseqüente ao seu, ex-
ceto nos casos de acordos de certificação lateral ou 
cruzada, previamente aprovados pelo Comitê Gestor 
da ICP-Brasil.

Art. 19. Aos órgãos de registro, entidades cre-
denciadas e vinculadas a um prestador de serviço 
de certificação, compete processar as solicitações de 
emissão de certificados, validar a identidade do titular 
e do responsável pelo uso do certificado, bem como 
desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 20. Aos prestadores de serviço de suporte, 
entidades credenciadas e vinculadas a um prestador 
de serviço de certificação ou a um órgão de registro 
compete, dentre outras atividades correlatas, dispo-
nibilizar recursos humanos especializados e/ou infra-
estrutura física e lógica.

Art. 21. Aos prestadores de serviço de carimbo 
de tempo, entidades credenciadas a prestar o serviço 
de datação no âmbito da ICP-Brasil compete atestar 
a data e a hora da assinatura, expedição ou recepção 
de um documento eletrônico.

Parágrafo único. A hora a ser utilizada pelos pres-
tadores de serviço de carimbo de tempo credenciados 
na ICP-Brasil será a oficial fornecida pela Observató-
rio Nacional.

TÍTULO III

Da Prestação de Serviços de Certificação 
 no Âmbito da Icp-brasil

CAPÍTULO I 
Do Credenciamento

Art. 22. A prestação de serviço de certificação 
fora do âmbito da ICP-Brasil não se sujeita à prévia 
autorização do Poder Público, sendo facultativa a so-
licitação de credenciamento.

Art. 23. O processo de credenciamento dos pres-
tadores de serviço de certificação, órgãos de registro, 
prestadores de serviço de suporte e provedores de 
serviço de certificação de data e hora será discipli-
nado pelo Comitê Gestor, além das regras descritas 
nesta Lei.

Art. 24. O prestador de serviço de certificação 
poderá ser credenciado, mediante requerimento a ser 
encaminhado à AC Raiz, desde que:

I – comprove o cumprimento das diretrizes e 
normas técnicas, bem como das regras operacionais 
e práticas de certificação editadas pelo Comitê Gestor 
e pela AC Raiz da ICP-Brasil;
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II – mantenha contrato de seguro em vigor para 
cobertura da responsabilidade civil decorrente da ativi-
dade de certificação digital e registro, em conformidade 
às normas complementares a esta Lei;

III – disponha de profissionais que comprovada-
mente tenham o conhecimento, a experiência e a qua-
lificação necessários ao exercício da atividade;

IV - garanta que o par de chaves criptográficas 
seja gerado sempre pelo titular ou pelo responsável 
pelo uso do certificado, e que seja mantida a confiden-
cialidade da chave de criação de assinatura;

V – demonstre possuir mecanismos e procedi-
mentos adequados a impedir a falsificação ou detur-
pação de certificados;

VI – utilize sistema seguro de armazenamento 
de certificados, de modo que, pelo menos:

a) a autenticidade das informações possa ser 
verificada;

b) o certificado só possa ser conferido pelo pú-
blico quando consentido pelo seu titular; e

c) quaisquer alterações de caráter técnico sus-
cetíveis de prejudicar esses requisitos de segurança 
sejam imediatamente detectáveis pelo operador;

VII – possua sistemas de proteção de dados ade-
quados para impedir o uso indevido das informações 
e dos documentos fornecidos pelos titulares e pelos 
responsáveis pelo uso de certificados;

VIII – suas instalações operacionais e seus recur-
sos de segurança física e lógica estejam localizados 
no território nacional;

IX - assegure que o órgão de registro operacio-
nalmente vinculado ao mesmo realize a identificação 
e o cadastramento dos titulares e dos responsáveis 
pelo uso de certificados somente mediante a presença 
física desses, bem como mantenham os documentos 
por eles fornecidos pelo período de tempo disposto 
nas normas complementares a esta Lei;

X – implemente práticas eficazes de informação 
do usuário, inclusive sobre os efeitos jurídicos produ-
zidos pelo certificado emitido e as medidas necessá-
rias para proteção e segurança da chave de criação 
de assinatura;

XI – garanta o funcionamento de diretório rápido 
e seguro e de serviço de revogação de certificados 
seguro e imediato;

XII – assegure com precisão a possibilidade de 
verificação da data e hora de emissão ou revogação 
de cada certificado, utilizando a hora oficial fornecida 
pelo Observatório Nacional;

XIII – utilize componentes de aplicação de assi-
natura e componentes técnicos para serviços de cer-
tificação que atendam os requisitos definidos nos arts. 
29 e 30 desta Lei;

XIV – adote sistemas e produtos seguros que 
estejam protegidos contra modificações e garantam 
a segurança técnica e criptográfica dos processos 
utilizados;

XV – armazene as chaves de verificação de as-
sinaturas dos certificados por ele emitidos pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) anos, a contar da data da revo-
gação ou da expiração dos mesmos, para verificação 
de assinaturas geradas durante seu período de vali-
dade;

XVI – demonstre qualificação econômico-finan-
ceira na forma das normas complementares a esta 
Lei; e

XVII – obrigue-se a transferir a outro prestador 
de serviço de certificação credenciado ou à AC Raiz 
todos os documentos e dados necessários à preser-
vação dos certificados qualificados emitidos, em caso 
de encerramento de suas atividades.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o 
inciso II não se aplica às entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 25. O credenciamento do prestador de ser-
viço de certificação implicará a emissão de seu cer-
tificado pela AC Raiz ou por prestador de serviço de 
certificação já credenciado na ICP-Brasil, na forma do 
parágrafo único do art. 18.

Art. 26. O ato de credenciamento do prestador 
de serviço de certificação indicará quais os tipos de 
certificados que este está autorizado a emitir no âm-
bito da ICP-Brasil.

§ 1º Caso o credenciamento limite a autoriza-
ção a determinados tipos de certificados, o prestador 
de serviço de certificação poderá, a qualquer tempo, 
solicitar nova autorização à emissão de outros tipos 
de certificados.

§ 2º O certificado emitido por prestador de servi-
ço de certificação credenciado, e em conformidade à 
autorização de que trata o caput, conterá a infomação 
de que é um “certificado qualificado”, sendo vedado 
o emprego desta expressão para designar quaisquer 
outros certificados.

Art. 27. O disposto nos incisos I, II, III, VII, VIII e 
XVI do art. 24 aplica-se ao credenciamento dos pres-
tadores de serviço de carimbo de tempo.

Parágrafo único. O seguro para cobertura da res-
ponsabilidade civil decorrente da atividade de datação 
deverá ser contratado em conformidade às normas 
complementares a esta Lei.
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CAPÍTULO II 
Dos Componentes de Aplicação e dos  

Componentes Técnicos

Art. 28. A assinatura de documentos eletrônicos, 
decorrente de certificados qualificados, exige o uso de 
componentes de aplicação de assinatura que indiquem 
a produção de uma assinatura eletrônica avançada, e 
permita a identificação do documento a que a assina-
tura se refere.

Art. 29. Os componentes de aplicação de assi-
natura conterão, conforme dispuser o Comitê Gestor, 
mecanismos que demonstrem:

I – a que documento a assinatura se refere;
II – se o documento não foi modificado;
III – a que titular de certificado está vinculado o 

documento; e
IV – o conteúdo do certificado em que está ba-

seada a assinatura.
Art. 30. Os componentes técnicos para serviços 

de certificação conterão, conforme dispuser o Comitê 
Gestor, mecanismos que:

I – assegurem que as chaves de criação de assi-
natura produzidas e transferidas a dispositivo seguro 
de criação de assinatura sejam únicas e sigilosas; e

II – protejam os certificados que estejam disponí-
veis para verificação e obtenção na rede de alterações, 
cópias ou obtenções (download) não autorizadas.

CAPÍTULO III 
Do Dever De Informação

Art. 31. No momento da solicitação de emissão 
de um certificado qualificado, o órgão de registro de-
verá, dentre outros requisitos, informar ao solicitante, 
prévia e adequadamente sobre:

I – efeitos jurídicos das assinaturas eletrônicas 
avançadas;

II – forma de geração do par de chaves cripto-
gráficas;

III – medidas necessárias para a proteção e se-
gurança da chave de criação de assinatura;

IV – medidas necessárias para a verificação de 
assinaturas eletrônicas de maneira confiável; e

V – casos e formas de revogação do certifica-
do.

Parágrafo único. Os contratos de prestação de 
serviço de certificação digital serão redigidos em ter-
mos claros e com caracteres legíveis, de modo a faci-
litar a compreensão de suas cláusulas.

Art. 32. O titular de um certificado qualificado de-
verá ser informado pelo prestador de serviço de certi-
ficação credenciado que tenha emitido seu certificado 
do encerramento suas atividades, para fins de:

I – solicitação de revogação de seu certificado; 
ou

II – autorização de transferência de sua docu-
mentação a outro prestador de serviço de certificação 
credenciado para preservação do certificado.

Parágrafo único. A informação de que trata o caput 
será realizada após o disposto no § 1º do art. 40.

CAPÍTULO IV 
Da Responsabilidade Pela Prestação  

do Serviço de Certificação

Art. 33. As entidades integrantes da ICP-Brasil, 
inclusive a AC Raiz, respondem diretamente pelos da-
nos a que derem causa.

Art. 34. Os prestadores de serviço de certificação 
credenciados respondem solidariamente pelos danos 
a que derem causa os prestadores de serviço de cer-
tificação por ele diretamente certificados, bem como 
os órgãos de registro e os prestadores de serviço de 
suporte a ele vinculados.

Art. 35. São nulos de pleno direito os itens das 
políticas de certificado e das práticas de certificação, 
bem como as cláusulas dos contratos de prestação de 
serviço de certificação, que impossibilitem, exonerem 
ou atenuem a responsabilidade do prestador de servi-
ço de certificação por vícios de qualquer natureza dos 
serviços por eles prestados.

Parágrafo único. Em situações justificáveis, po-
derá ocorrer limitação da indenização quando o titular 
do certificado for pessoa jurídica.

CAPÍTULO V 
Da Manutenção do Credenciamento 
 e do Encerramento Das Atividades

Art. 36. Para fins de manutenção do credencia-
mento na ICP-Brasil, os prestadores de serviço de 
certificação devem observar o disposto nos incisos I 
a XVII do art. 24 e o seu descumprimento ensejará a 
aplicação das penalidades dispostas no art. 42.

Art. 37. O disposto no art. 27 deve ser observa-
do pelos prestadores de serviço de carimbo de tempo 
para fins de manutenção do seu credenciamento na 
ICP-Brasil.

Art. 38. O prestador de serviço de certificação 
encerrará suas atividades no âmbito da ICP-Brasil por 
determinação da AC Raiz, no caso de descredencia-
mento, ou ainda por ato voluntário.

Art. 39. O prestador de serviço de certificação 
será descredenciado, sem prejuízo das demais san-
ções cabíveis, quando:

I - seu credenciamento for obtido por meio de 
declarações falsas ou outros meios ilícitos;
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II - se no exercício de sua atividade de prestação 
de serviço de certificação estiverem sendo praticados 
atos em desconformidade a esta Lei, ou às normas 
complementares editadas pelo Comitê Gestor.

Parágrafo único. Da decisão de descredencia-
mento caberá pedido de reconsideração e recurso 
com efeito suspensivo, na forma das normas comple-
mentares a esta Lei.

Art. 40. O encerramento das atividades no âmbito 
da ICP-Brasil implicará a transferência a outro pres-
tador de serviço de certificação credenciado de todos 
documentos e dados necessários à preservação dos 
certificados qualificados emitidos.

§1º Havendo interesse de mais de um prestador 
de serviço de certificação credenciado, a transferência 
será àquele indicado pela entidade que está encerrando 
suas atividades, após aprovação da AC Raiz.

§ 2º Caso não haja interesse de nenhum prestador 
de serviços de certificação credenciado, a tranferência 
de que trata o caput será feita à AC Raiz.

CAPÍTULO VI 
Da Infração e das Penalidades

Art. 41. A AC Raiz poderá tomar as medidas ne-
cessárias para prevenir ou coibir a prática de atos con-
trários a esta Lei ou às suas normas complementares, 
praticados pelos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
ou prestadores de serviço de carimbo de tempo cre-
denciados na ICP-Brasil.

Art. 42. A infração por prestador de serviço de 
certificação credenciado a qualquer dispositivo des-
ta Lei ou das normas complementares editadas pelo 
Comitê Gestor, assim como as determinações exara-
das pela AC Raiz da ICP-Brasil, implicará a aplicação 
das seguintes penalidades, conforme a gravidade da 
infração e na forma da Lei:

I – advertência por escrito;
II – multa simples ou diária de R$ 100,00 (cem 

reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
III – proibição de credenciamento de novas polí-

ticas de certificado;
IV – suspensão da emissão de novos certifica-

dos; e
V – descredenciamento.
§ 1º As penalidades poderão ser aplicadas iso-

ladas ou cumulativamente.

§ 2º O descumprimento da penalidade disposta 
no inciso IV não impede a imposição de outra mais 
grave.

Art. 43. O disposto neste Capítulo aplica-se, no 
que couber, aos órgãos de registro, prestadores de ser-
viço de suporte e prestadores de serviço de carimbo 
de tempo credenciados na ICP-Brasil.

TÍTULO IV

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 44. Aplica-se, no que couber, à prestação de 
serviços de certificação e de datação, a legislação de 
defesa do consumidor.

Art. 45. Na Administração Pública Federal, direta 
e indireta, somente será admitido o uso de certifica-
dos qualificados.

Art. 46. O Poder Executivo disporá sobre o uso de 
certificados qualificados na emissão de passaportes, 
de documentos de identidade, de carteiras nacional 
de habilitação, de certificados de registros de veículos, 
bem como em outras aplicações.

Art. 47. As referências normativas a Autoridades 
Certificadoras – AC passam a ser entendidas como 
prestadores de serviços de certificação, exceto no 
caso da AC Raiz da ICP-Brasil; e as referências a Au-
toridades de Registro – AR passam a ser entendidas 
como órgãos de registro.

Art. 48. Fica revogada a Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, sendo convalidados 
os atos praticados nela fundamentados.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Jorge Bittar, Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais , a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 01-S/04

Dê-se ao inciso VIII do art. 2º do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 7.316, de 2002 a seguinte redação: 

”Art. 2º ...................................................
..............................................................
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VIII – certificado qualificado: o certifica-
do emitido por prestador de serviços de cer-
tificação credenciado pela ICP – Brasil que 
contenha ao menos: 

...............................................................

Justificação

A definição de certificado qualificado proposta 
pelo Substitutivo é por demais restritiva. Agrega além 
das exigências feitas durante o processo de creden-
ciamento mais uma condição: de que os certificados 
sejam emitidos no âmbito da ICP- Brasil. Em muitos 
países, foi implantado sistema que simplesmente con-
sidera qualificado o certificado emitido por autoridade 
certificadora credenciada, não lhe sendo imposta qual-
quer outra restrição. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004 
– Deputado Julio Semeghini.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
 Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 02-S/04

Dê-se a seguinte redação à alínea “b” do inciso 
VIII e aos incisos IX e XI do artigo 2º: 

“Art. 2º - .................................................
(...).........................................................
VIII – .....................................................
(...).........................................................

b) o nome do seu titular e, em se tratan-
do de pessoa jurídica, o nome do responsá-
vel pelo seu uso, e a sua respectiva chave de 
verificação de assinatura;

(...).........................................................
IX - prestador de serviços de certifica-

ção, a pessoa jurídica que emite certificados 
e presta outros serviços relacionados com 
assinaturas eletrônicas.

(...).........................................................
XI - prestador de serviço de carimbo de 

tempo, a pessoa jurídica que atesta a data e 
a hora da assinatura, expedição ou recepção 

de um documento e presta outros serviços 
relacionados com datação.”

Justificação

A alteração proposta para o artigo 2º, inciso VIII, 
alínea b, visa a conferir maior segurança aos certifica-
dos qualificados emitidos para pessoas jurídicas. Isto 
porque, para que os documentos emitidos ou assina-
dos com o uso da certificação digital correspondam à 
vontade do titular do certificado, devem ter sido emiti-
dos ou assinados pelas pessoas físicas regularmente 
autorizadas por ele. 

Portanto, é imprescindível que o destinatário de 
tais documentos possa se certificar sobre a legitimi-
dade da pessoa física que agiu em nome da pessoa 
jurídica, titular do certificado qualificado. 

Já no tocante à terminologia “pessoa natural”, 
constante do artigo 2º, incisos IX e XI, evidente é que 
foi empregada de forma equivocada. A existência da 
pessoa natural termina com a morte, e, com ela, ini-
cia-se a abertura da sucessão, transmitindo-se aos 
herdeiros legítimos e testamentários a herança, após 
o arrolamento/inventário dos bens deixados pelo de 
cujus. Assim, as obrigações inerentes à prestação de 
serviços de certificação e de carimbo de tempo não 
seriam executadas, parcial ou integralmente, provo-
cando inúmeras conseqüências gravosas, uma vez 
que o ciclo de vida do processo de certificação poderia 
sofrer solução de continuidade. Por outro lado, trans-
mitir-se-iam os direitos e as obrigações patrimoniais 
decorrentes da emissão e da prestação de serviços 
relacionados com a assinatura eletrônica e com o ca-
rimbo de tempo.

O mesmo ocorreria no caso de interdição, no qual 
a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos 
bens do curatelado, verificando-se a necessidade de 
entrega, ao curador, dos bens (direitos e obrigações) 
do interditado.

Assim sendo, mostra-se inadequada a atribuição 
das atividades de certificação e de carimbo de tempo 
às pessoas naturais, razão pela qual propõe-se a su-
pressão deste termo no Substitutivo. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004 
– Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais , a Infra-
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estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 03-S/04

Dê-se ao art. 6º do Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 7.316, de 2001, a seguinte redação: 

“Art. 6º Não serão negados efeitos jurídi-
cos ao documento eletrônico, desde que ad-
mitido como válido pelas partes ou aceito pela 
pessoa a quem seja oposto, pelo simples fato 
de sua assinatura eletrônica não ter sido gerada 
com base em certificado qualificado ou dispo-
sitivo seguro de criação de assinaturas.” 

Justificação

A presente emenda pretende resgatar a redação 
da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, de forma a 
garantir validade jurídica aos documentos eletrônicos. 
O Substitutivo refere-se apenas à assinatura eletrônica, 
o que consideramos inadequado. Ademais, o comando 
legal deve deixar claro que o fato da assinatura ele-
trônica não ter sido gerada com base num certificado 
qualificado, isto é emitido por uma certificadora cre-
denciada pela ICP-Brasil, ou ter sido gerada por dispo-
sitivo seguro de criação de assinaturas, não pode ser 
alegado como motivo para negar validade jurídica ao 
documento eletrônico, se houver entendimento entre 
as partes envolvidas ou aceitação da parte à qual o 
documento foi oposto. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004 
– Deputado Julio Semeghini.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 04-S/04

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo segundo 
do artigo 7º:

“Art. 7º - .................................................
(...).........................................................

§ 2º - O titular ou o responsável pelo uso 
do certificado gerará o par de chaves cripto-
gráficas e responderá pela guarda e pelo uso 
exclusivo da chave de criação de assinatura.

Justificação

Merece reforma o parágrafo segundo do Art. 7º, 
a fim de que contemple o dever de o titular e o respon-
sável por um certificado qualificado responderem pelo 
uso do par de chaves criptográficas por eles geradas 
para a criação de sua assinatura eletrônica.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 05-S/04

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do artigo 
8º:

“Art. 8º - ................................................:
II - caso seja comunicada a violação da 

confidencialidade da chave de criação de as-
sinatura ou da sua mídia armazenadora;

...............................................................

Justificação

Face ao dever de o titular ou o responsável pelo 
uso de um certificado gerar a chave de criação de assi-
natura e zelar pela sua guarda e pelo seu uso exclusivo, 
somente a eles é dado constatar a violação a que faz 
menção esse inciso, devendo comunicá-la ao presta-
dor de serviços de certificação para que seja possível 
a revogação do certificado correspondente. 

Por essa razão se propõe nova redação ao inciso 
segundo desse artigo.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004 
– Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
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Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA ADITIVA Nº 06-S/04

Inclua-se o inciso V, renumerando-se os demais, 
e o parágrafo terceiro no artigo 8º:

“Art. 8º - ................................................:
V - caso seja constatada a inexatidão ou 

desatualização de qualquer dos dados nele 
constantes; 

§ 3º - O titular de certificado ou o respon-
sável pelo seu uso devem comunicar ao pres-
tador de serviços de certificação ou ao órgão 
de registro a ele vinculado qualquer violação 
da confidencialidade de sua chave de criação 
de assinatura ou de sua mídia armazenadora, 
solicitando a revogação do correspondente 
certificado.”

Justificação

O artigo 8º deixou de contemplar a possibilida-
de de revogação do certificado qualificado em face 
da constatação de inexatidão ou desatualização das 
informações nele contidas. 

Entretanto, não pode o prestador de serviços de 
certificação, ao constatar a existência de inexatidão 
ou desatualização das informações constantes de um 
certificado, mantê-lo em vigor, trazendo insegurança às 
relações jurídicas havidas mediante a sua utilização, 
razão pela qual deve haver previsão legal expressa de 
pronta revogação, conforme se propõe com a inserção 
de um novo inciso V e, conseqüentemente, renumera-
ção dos seguintes. 

Também, o inciso II do mesmo artigo, trata da 
revogação do certificado em face da violação da con-
fidencialidade da chave de criação de assinatura ou 
de sua mídia armazenadora. Contudo, face ao dever 
de o titular ou o responsável pelo uso de um certifica-
do gerar a chave de criação de assinatura e zelar pela 
sua guarda e pelo seu uso exclusivo, somente a eles 
é dado constatar a violação a que faz menção esse 
inciso, devendo comunicá-la ao prestador de serviços 
de certificação para que seja possível a revogação do 
certificado correspondente. 

Por essa razão, foi inserido o parágrafo terceiro 
e pedimos sua aprovação.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004. 
–  Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais , a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 07-S/04

O art. 21do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
7316, de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo: 

“Art. 21 ..................................................
§ 2º Os sinais primários para sincroniza-

ção de freqüência e tempo serão distribuídos 
pelo Observatório Nacional. 

Justificação

Em virtude de solicitação do Observatório Nacio-
nal incluímos dispositivo no art. 21 para deixar clara a 
obrigação das prestadoras de serviço de datação de 
adotar os sinais primários de tempo e freqüência dis-
tribuídos pela referida entidade. Cabe lembrar que o 
Observatório Nacional tem a atribuição de preservar e 
oferecer os padrões de referência de medidas de tempo 
e, portanto, é importante explicitar essa competência 
para dirimir futuros questionamentos. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Julio Semeghini.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 08-S/04

Dê-se a seguinte redação ao inciso II do artigo 
24:

“Art. 24 -................................................:
(...).........................................................
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II – mantenha contrato de seguro em 
vigor, celebrado no Brasil, para cobertura da 
responsabilidade civil decorrente da ativida-
de de certificação digital e de registro, em 
conformidade às normas complementares a 
esta Lei;

(...)”........................................................

Justificação

Propõe-se mudar a redação do inciso II do artigo 
24, propondo estabelecer a necessidade de compro-
vação, pelas prestadoras de serviços de certificação 
que desejam ser credenciadas pela AC Raiz, de ma-
nutenção de contrato de seguro celebrado no Brasil 
para a cobertura da responsabilidade civil decorrente 
da atividade de certificação digital e de registro.

A obrigatoriedade da contratação de seguro visa 
a garantir a reparação, pelas prestadoras de serviços 
de certificação e de registro, de eventuais danos cau-
sados aos usuários de certificados digitais. 

Isso porque, caso a seguradora não possua re-
presentante no Brasil, o acesso dos usuários à repara-
ção de danos decorrentes da atividade de certificação 
digital restará dificultado, haja vista a complexidade, o 
custo elevado e o maior tempo de duração dos proce-
dimentos necessários ao recebimento de prêmios de 
seguros contratados nessas condições.

À guisa de exemplo, menciona-se a necessidade 
de envio de comunicação, em outro idioma, à segu-
radora estrangeira, requerendo, administrativamente, 
a reparação dos danos havidos, ou, ainda, a deman-
da judicial que enseja o envio de carta rogatória para 
que a seguradora passe a integrar a lide proposta no 
Brasil. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004. 
– Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 09-S/04

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do 
artigo 24:

“Art. 24 -.................................................
(...).........................................................
Parágrafo único - O disposto no inciso II 

deste artigo aplica-se também aos prestadores 
de serviço de suporte e aos órgãos de regis-
tro, não integrantes de prestadora de serviços 
de certificação.”

Justificação

A redação constante do atual parágrafo único do 
artigo 24 deve ser modificada, em razão de flagrante 
desacordo com o princípio da isonomia, constante do 
artigo 5º, caput, da Constituição Federal, segundo o 
qual “todos são iguais perante a lei”. 

É unânime o entendimento de que a isonomia 
“não se restringe a nivelar os cidadãos diante da norma 
legal posta, mas que a própria lei não pode ser editada 
em desconformidade com a isonomia” (Mello, Celso 
Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio 
da igualdade. 3ª ed.; Malheiros Editores).

Ressalta-se que os atos que têm por objeto ou 
possam prejudicar o referido princípio da isonomia são 
caracterizados como infração à ordem econômica, com 
fulcro no art. 20 da Lei n.º 8.884/941.

Ademais, a permanência da redação inicial pro-
posta para esse parágrafo, tal como se encontra redi-
gido, pode impor graves prejuízos aos consumidores 
de certificados digitais, tendo em vista que, na ocor-
rência de eventual fato tendente à necessidade de re-
paração de danos, precisarão se submeter às regras 
do precatório, disciplinado no artigo 100 da Constitui-
ção Federal.

O fato de o prestador de serviços ser, ou não, in-
tegrante da Administração Pública é irrelevante para o 
mister objetivado pela norma, qual seja, a “segurança” 
das relações jurídicas estabelecidas relativamente ao 
processo de certificação digital. É o usuário desses 
serviços quem merece e deve receber toda a proteção 
estatal (interesse da coletividade), restando secundá-
rios os interesses econômicos do Estado, sob pena de 
comprometimento de todo o sistema.

Por estas razões propomos dar nova redação ao 
parágrafo único do artigo 24.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004. 
–  Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002
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Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais , a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 10-S/04

Dê-se ao caput do art. 26 do Substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 7.316, de 2002, a seguinte redação: 

“Art. 26 O ato de credenciamento pela 
ICP – Brasil do prestador de serviço de certi-
ficação indicará quais os tipos de certificados 
que este está autorizado a emitir. 

...............................................................

Justificação

A justificativa para a apresentação da presente 
emenda é a mesma da emenda apresentada ao inci-
so VIII do art. 2º que trata da definição de certificado 
qualificado. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Julio Semeghini.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 11-S/04

O Capítulo III do Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 7.316, de 2002, passa a vigorara com a seguinte 
redação: 

CAPÌTULO III 
Dos Deveres das Prestadoras  
de Serviços de Certificação

Art. 31. O prestador de serviço de certificação 
credenciado deverá, no momento da solicitação de 
emissão de um certificado qualificado, informar o so-
licitante, prévia e adequadamente sobre:

I – os efeitos jurídicos das assinaturas eletrôni-
cas avançadas;

II – a forma de geração do par de chaves crip-
tográficas;

III – as medidas necessárias para a proteção e 
segurança da chave de criação de assinatura;

IV – as medidas necessárias para a verificação 
de assinaturas eletrônicas de maneira confiável; e

V – os casos e as formas de revogação do cer-
tificado.

Parágrafo único. Os contratos de prestação de 
serviço de certificação digital serão redigidos em ter-
mos claros e com caracteres legíveis, de modo a faci-
litar a compreensão de suas cláusulas.

Art. 32. O prestador de serviço de certificação 
credenciado deverá informar os titulares de certifica-
dos qualificados por ele emitidos do encerramento de 
suas atividades, para que estes possam:

I – solicitar a revogação de seu certificado; ou
II – autorizar a transferência de sua documenta-

ção a outro prestador de serviço de certificação cre-
denciado para preservação do certificado.

Parágrafo único. A informação de que trata o caput 
será prestada após o disposto no § 1º do art. 40.

Art. 33 O prestador de serviço de certificação 
credenciado é obrigado a manter confidencialidade 
sobre todas as informações obtidas do titular que não 
constem do certificado qualificado. 

§ 1º Os dados pessoais não serão usados para 
outra finalidade que não a de certificação, salvo se con-
sentido expressamente pelo requerente, por cláusula 
em destaque, que não vincule a prestação do serviço 
de certificação. 

§ 2º A quebra da confidencialidade das informa-
ções de que trata o caput deste artigo, quando deter-
minada pelo Poder Judiciário, respeitará os mesmos 
procedimentos previstos em lei para a quebra do si-
gilo bancário. 

Justificação

A preocupação com a privacidade dos dados 
pessoais coletados pelas prestadoras de serviço de 
certificação, no momento da solicitação de um certi-
ficado qualificado, é que motivou a apresentação da 
presente emenda. Entendemos que o Capítulo III do 
Substitutivo tratava apenas do dever dessas prestadoras 
prestarem determinadas informações, mas não regula-
va outro dever muito importante, que é o de manter a 
confidencialidade dos dados pessoais, nem estabele-
cia a necessidade de autorização prévia do titular para 
utilização dessas informações para outros fins. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Julio Semeghini.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002
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Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 12-S/04

Dê-se a seguinte redação ao artigo 34:
Art. 34 - Os prestadores de serviço de certificação 

respondem solidariamente pelos danos a que derem 
causa os prestadores de serviço de certificação por eles 
diretamente certificados, em caso de desatendimento 
dos requisitos constantes do artigo 24, bem como os 
órgãos de registro e os prestadores de serviço de su-
porte a eles vinculados.

Justificação

A supressão do termo “credenciados” decorre 
do fato de que não somente estas pessoas jurídicas 
devem responder solidariamente pelas entidades que 
credenciarem. Tal responsabilidade deve competir a 
todos os prestadores de serviços de certificação, sob 
pena de favorecimento das entidades não credencia-
das, em detrimento do princípio da isonomia. 

Ademais, é imperioso fixar a responsabilidade 
solidária dos prestadores de serviços de certificação 
no que concerne aos atos praticados pelas entidades 
que credenciarem.

Quando o prestador de serviços de certificação 
for pessoa jurídica distinta da entidade por ele creden-
ciada, não mantendo com esta vínculo administrativo 
ou negocial, devem ser legalmente asseguradas con-
dições para que cada um deles exerça livremente a 
atividade econômica para a qual se encontram habili-
tados (artigo 170 da Constituição Federal). 

Cabe ao prestador de serviços de certificação, ao 
credenciar uma entidade, exigir desta a observância do 
disposto nos incisos do artigo 24 deste Substitutivo, o 
que deve restar devidamente documentado. 

Ressalte-se que, após o credenciamento, sequer 
é facultado ao prestador de serviços de certificação au-
ditar ou fiscalizar a entidade credenciada, ao contrário 
do disposto no artigo 17, inciso VII, deste Substitutivo, 
aplicável à AC Raiz.

Não é razoável, portanto, impor ao prestador de 
serviços de certificação a responsabilidade solidária por 
atos e fatos que extravasam os limites das atividades 

cuja comprovação pelo credenciado lhe é legalmente 
assegurada. 

Qualquer disposição em sentido diverso repre-
senta impor às prestadoras de serviços de certificação 
ônus excessivo, capaz de inviabilizar a atividade de 
credenciamento de novas entidades. 

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004.–  
Deputado Julio Semeghini (PSDB/SP)

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
 Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais , a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

EMENDA Nº 13-S/04

Dê-se ao art. 40 do Substitutivo ao Projeto de Lei 
nº 7.316, de 2002, a seguinte redação: 

“Art. 40. O encerramento das atividades 
de prestador de serviço de certificação creden-
ciado pela ICP-Brasil implicará a transferência 
a outro prestador credenciado de todos os do-
cumentos e dados necessários à preservação 
dos certificados qualificados.”

Justificação

A justificativa para a apresentação da presente 
emenda é a mesma da emenda apresentada ao inci-
so VIII do art. 2º que trata da definição de certificado 
qualificado. 

Sala da Comissão, em 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Julio Semeghini

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado JORGE BITTAR

EMENDA ADITIVA Nº 14-S/04

Inclua-se o parágrafo terceiro ao art. 7º:
§3º - Os dados constantes do certificado são pú-

blicos e disponíveis a qualquer interessado.”
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Justificação

É relevante a inserção no texto da lei de que os 
dados constantes do certificado são públicos e dispo-
níveis a qualquer interessado, a fim de evitar futuros 
debates acerca da natureza evidentemente pública de 
seus dados, em razão da imprescindibilidade de sua 
conferência pelos eventuais interessados.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Iris Simões (PTB/PR).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA SUPRESSIVA Nº 15-S/04

Suprima-se o artigo 35, renumerando-se os de-
mais.

Justificação

É desnecessária a disposição contida no artigo 
35 deste Substitutivo, uma vez que esta se encontra 
inserida no artigo 51 da Lei nº 8.078/90, a qual visa 
a amparar os direitos dos consumidores, sejam eles 
pessoas físicas ou jurídicas. Há, inclusive, no artigo 
44 deste Substitutivo, remissão à legislação de defe-
sa do consumidor.

Aos titulares ou responsáveis pelo uso de certifi-
cado, que não se caracterizam como consumidores, é 
assegurado o direito à livre pactuação das condições 
contratuais, observados os princípios da probidade e 
da boa-fé (artigos 421 e 422, do Código Civil), devendo 
ser repudiada qualquer ingerência estatal no sentido 
de limitar a liberdade contratual das partes.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Iris Simões (PTB/PR).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA MODIFICATIVA Nº 16-S/04

Dê-se a seguinte redação ao artigo 45:
Art. 45 - Na administração pública direta e indi-

reta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, somente será 
admitido o uso de certificados qualificados.”

Justificação

A nova redação proposta para o artigo 45 do 
Substitutivo em comento amplia a obrigatoriedade de 
utilização de certificados qualificados, impondo-a à Ad-
ministração Pública direta e indireta dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, haja vista a neces-
sidade de maior segurança e fiscalização no tocante 
aos documentos emitidos e/ou assinados pelos órgãos 
do Poder Público em todas as esferas, e não apenas 
no que concerne à União.

Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Iris Simões (PTB/PR).

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil, a prestação de serviços de cer-
tificação e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jorge Bittar

EMENDA SUPRESSIVA Nº 17-S/04

Suprima-se a alínea b do inciso VI, do artigo 24, 
renumerando-se a seguinte. 

Justificação

Com o acatamento da proposição expressa no 
parágrafo terceiro do artigo 7º, referente à natureza 
pública dos dados constantes dos certificados, faz-se 
necessária a exclusão desta alínea b, do inciso VI, do 
artigo 24, por retirar dos eventuais interessados o di-
reito a conferir nas listas disponibilizadas pelos pres-
tadores de serviços de certificação a veracidade das 
informações contidas nos certificados utilizados por 
pessoas físicas ou jurídicas. Em decorrência, teria 
que ser acrescentada a conjunção “e”, na alínea “a” 
do mesmo inciso.
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Sala da Comissão, 25 de novembro de 2004.– 
Deputado Iris Simões (PTB/PR).

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 18-S, DE 2004

Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do art. 2º do 
substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nº 7.316/02:

“IV – chave de criação de assinatura, o 
conjunto único de dados eletrônicos, tal como 
chaves criptográficas privadas, utilizado pelo 
seu titular para criação de uma assinatura 
eletrônica.”

Justificação

Segundo o substitutivo, foi suprimida a expressão 
do texto original que restringia ao titular o uso da cha-
ve de criação de assinatura. Trata-se de grave altera-
ção que implica admitir o uso de chaves criptográficas 
privadas por pessoa diversa do titular, violando a sua 
necessária confidencialidade. 

A mera sugestão de que as chaves criptográfi-
cas privadas podem ser utilizadas por pessoa diversa 
do titular destrói a confiabilidade de todo o sistema 
de assinaturas eletrônicas. Observe-se que o mesmo 
equívoco não é cometido pela Diretiva da Comunidade 
Européia sobre o assunto (Diretiva 1999/93/CE) 

“ 7. Dados de criação de assinatura, um 
conjunto único de dados, como códigos ou 
chaves criptográficas privadas, usado pelo 
signatário para a criação de uma assinatu-
ra eletrônica.” (cf. art. 2º, item 7, da Diretiva 
1999/93/CE)”

Desse modo, cumpre acautelar-se sobre a ques-
tão e apenas considerar chave de criação de assinatura 
apénas aquela utilizada pelo seu titular.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado.

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 19-S, DE 2004

Suprima-se o inciso I do art. 2º do substitutivo do 
Relator ao Projeto de Lei nº 7.316/02.

Justificação

Basta verificar as legislações mais modernas do 
mundo sobre certificação digital para constatar a au-
sência da definição de documento eletrônico. Nesse 
sentido, cabe conferir as legislações referidas na ex-
posição de motivos do projeto original encaminhado 
no executivo. 

De outra parte, a definição apresentada afasta 
o caráter se não houver a reprodução de manifesta-
ção de pensamento ou de fato. Assim, por exemplo, 
não estaria assinado qualquer imagem produzida em 
meio eletrônico, ou mesmo cálculos matemáticos. 
Revela-se de extrema dificuldade definir a expressão 
de “documento eletrônico”, na medida em que nem a 
expressão “documento” encontra conceituação positi-
vada no direito pátrio. 

A expressão documento eletrônico foi positivada 
no ordenamento brasileiro pela MP nº 2.200-2/2001 
sem causar qualquer tipo de divergência sobre o seu 
conteúdo. Tal fato está, de sobejo, a demonstrar a sua 
desnecessidade. A boa técnica legislativa indica que 
definições legais somente devem ser utilizadas em 
caso de potencial divergência quanto a seus termos 
– o que não ocorre no presente caso.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado.

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas eletrônicas e a 
prestação de serviços de certificação.

EMENDA Nº 20-S, DE 2004

Dê-se a seguinte redação à alínea “c” do inciso 
VI do art. 2º, ao art. 3º e ao art. 7º do substitutivo do 
Relator ao Projeto de Lei nº 7.316/02.

“VI –...........................................................
.......................................................................

c) permita ao legítimo titular do certificado 
proteger a chave de criação de assinatura, de 
modo eficaz contra o seu uso por terceiros.

...............................................................
“Art. 3º A aposição de uma assinatura 

eletrônica deve referir-se inequivocamente a 
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uma pessoa natural e ao documento eletrônico 
ao qual é aposta.”

“Art. 7º As chaves de criação e verifica-
ção de assinatura serão geradas sempre pelo 
próprio titular e sua chave de criação de assi-
natura será de seu exclusivo controle, uso e 
conhecimento.”

Justificação

A legislação dos países mais avançados em ma-
téria de assinatura eletrônica é orientada pelo princípio 
da equivalência funcional. Tal princípio impõe tornar o 
mundo virtual equivalente a realidade do meio físico. 
Desse modo, descabe atribuir à pessoa jurídica o ca-
ráter de titular de assinatura eletrônica. Pessoa jurídi-
ca não assina documentos. O que ocorre, de fato, é a 
assinatura de seu responsável legal em seu nome. 

A assinatura de pessoa jurídica constitui, portanto, 
em artificialidade que constará, caso não seja acolhida 
a presente emenda, apenas na legislação brasileira, 
dificultando sobremaneira o entendimento com os pa-
íses mais evoluídos em matéria de certificação digital 
(Alemanha, Áustria, Itália, etc...), pois orientados todos 
pelo princípio da equivalência funcional.

Brasília, 25 de novembro de 2004.– Deputado 
José Carlos Machado, PFL-SE

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 21-S, DE 2004

Dê-se a seguinte redação ao art. 4º do substitu-
tivo do Relator ao Projeto de Lei nº 7.316/02:

“Art. 4º A assinatura eletrônica avança-
da será reconhecida quando aposta durante o 
prazo de validade do certificado em que está 
baseada e respeitada as restrições neste in-
dicadas.”

Justificação

Os requisitos para reconhecimento de assinatura 
constantes do art. 4º do Substitutivo somente devem 
valer para o uso de assinaturas eletrônicas avançadas. 
Ora, o conceito de assinatura eletrônica, em face do 
princípio da neutralidade tecnológica, não deve estar 
vinculada ao uso de certificados digitais. Tal pressu-

posto somente é admitido em relação ao uso de assi-
naturas avançadas. 

Nos termos do art. 6º, ainda que a assinatura te-
nha sido realizada com base em certificado com prazo 
vencido, deverá ter valor probante se as partes assim 
convencionarem. 

Nos termos do substitutivo, o preceito constituir-
se-á em limitador por demais rigoroso que inviabiliza 
o uso de outros meios de identificação e assinatura 
no mundo virtual.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado.

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 22-S, DE 2004

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do art. 
2º do substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nº 
7.316/02:

“VIII – certificado qualificado, o certificado 
emitido por prestador de serviços de certifica-
ção credenciado que contenha ao menos:

...............................................................
f) as restrições ao âmbito de utilização 

do certificado, se for o caso;e 
...............................................................

Justificação

A disposição que define certificado qualificado 
como o certificado (a) emitido no âmbito da ICP-Bra-
sil (b) por prestador de serviços de certificação cre-
denciado induz a interpretação de que é necessária 
a presença dos dois pressupostos. Sugere, portanto 
que a ICP-Brasil admite outros prestadores que não os 
credenciados, e que apenas os credenciados na ICP-
Brasil podem emitir certificados qualificados. 

Todavia, a própria lógica da ICP-Brasil exige que, 
no seu âmbito, existam apenas prestadores creden-
ciados. Assim, basta que o conceito tenha como re-
quisito a emissão por prestadores credenciados, que, 
em face do inciso X, são somente os integrantes da 
ICP-Brasil.

A outra alteração sugerida diz respeito a pos-
sibilidade de impor restrições ao uso de certificados. 
Mantidos os termos do substitutivo, a única restrição 
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lícita a ser feita ao uso dos certificados qualificados 
corresponde ao valor das transações. Necessário se 
faz, porém, que o certificado qualificado admita outros 
tipos de limitações. É comum que os certificados con-
tenham restrições em função da natureza da operação 
ou mesmo de determinada categoria de pessoas.

Trata-se de abertura que também encontra res-
paldo no item “i” do Anexo II da Diretiva CE 1999/93 
da Comunidade Européia.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado , PFL-SE

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 23-S, DE 2004

Suprimam-se os arts. 13, 14, 15, 16, 17, 48 e o 
parágrafo único do art. 21:

Justificação

Descabe ao Congresso Nacional, por alteração 
parlamentar, dispor sobre questões de iniciativa reser-
vada do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF), bem 
assim de matéria reservada a decreto autônomo, tal 
como a organização e o funcionamento da adminis-
tração federal (art. 84, VI, da CF).

A disposição congressual sobre a organização 
da administração pública federal, em face de sua in-
constitucionalidade, tem sido rechaçada, inclusive, 
pelo Exmo. Sr. Presidente da República em inúmeras 
mensagens de veto. Veja-se, por oportuno, alguma de 
suas manifestações:

“Também os §§ 3o e 4o do mencionado art. 
5o merecem ser vetados. Tais normas trazem 
atribuições ao Ministério do Esporte, que por 
serem ínsitas à organização e funcionamento 
de órgão da administração pública, devem ser 
objeto de decreto, a teor do art. 84, VI, “a”, da 
Carta Política.” (cf. mensagem nº 182, de 15 
de maio de 2003)

“O art. 3o determina (“deverá celebrar”) ao 
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário 
de Segurança Alimentar e Combate à Fome 
a celebração de convênios com outros entes 
da federação para a implementação do PNAA 
e, ainda, estabelece os parâmetros do convê-
nio imposto à Administração Federal. Assim, 
a norma é formalmente inconstitucional por 
dispor sobre organização e funcionamento da 
administração (elege o órgão governamental 
encarregado de uma tarefa) e por violar a se-
paração de poderes (art. 2o da Constituição).

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em 
vários julgamentos, como, por exemplo, da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 546/DF, sobre a vedação de 
o Poder Legislativo determinar ao Poder Executivo a 
realização de ato discricionário.

Disposição dessa natureza somente poderia ser 
veiculada por meio de decreto presidencial, havendo, 
assim, inconstitucionalidade formal no art. 3o do Pro-
jeto de Lei de Conversão.” (cf. mensagem nº 256, de 
13 de junho de 2003)

“Dispunha a Constituição Federal, na alí-
nea “e” do § 1o do art. 61, antes da Emenda 
Constitucional no 32, que as leis que dispõem 
sobre atribuições de órgãos da Administração 
Pública seria de iniciativa privativa do Presiden-
te da República. Com base neste dispositivo, 
já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que compete privativamente ao 
Presidente da República a direção superior da 
administração federal, bem como a iniciativa 
para propor projetos de lei que visem atribui-
ções de Secretarias e órgãos da Administração 
Pública, hipótese em que o projeto de iniciativa 
parlamentar, transformado em lei, apresenta 
vício caracterizado pela invasão de competên-
cia reservada ao Poder Executivo pela Cons-
tituição Federal.

Mesmo modificado o dispositivo constitucional 
que deu azo ao pronunciamento judicial citado, s.m.j., 
ainda permanecem válidas as conclusões. A Consti-
tuição Federal, interpretada sistematicamente, ainda 
diz o mesmo, inclusive com a nova redação dada à 
alínea “e” do § 1o do art. 61, pela EC 32. É o que se 
depreende de sua leitura combinada com a alínea “b” 
do mesmo dispositivo, combinada com o teor da alí-
nea “a”, do inciso VI do art. 84, e ainda com o art. 2o, 
todos da Carta Maior.

Quando a proposição estabelece nos artigos 5o, 
6o, 7o e 9o as atribuições que especificam, dispondo 
sobre a forma em que a administração se organizará 
para aplicar a lei, invade matéria reservada a decreto 
do Chefe do Poder Executivo, violando o art. 84, inciso 
VI, alínea “a”, da Constituição, com redação dada pela 
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 
2001.” (cf. mensagem nº 145, de 15 de abril de 2003)

Evidenciado está que a incorporação dos termos 
da MP nº 2.200-2/2001 com profundas alterações em 
seu conteúdo conflita radicalmente com o texto da 
Constituição, conforme já constatou a Presidência da 
República em diversos de suas manifestações de veto. 
Desse modo, sugere-se que os termos da referida me-
dida provisória permaneçam em vigor, principalmente 
no que se relaciona com a organização administrativa 
da ICP-Brasil.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado,PFL-SE
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PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas ele-
trônicas e a prestação de serviços de cer-
tificação. 

EMENDA Nº 24-S, DE 2004

Suprima-se o art. 39 do substitutivo do Relator 
ao Projeto de Lei nº 7.316/02, 

Justificação

A regra sobre descredenciamento já se encontra 
devidamente disposta no art. 36 do substitutivo. O texto 
constante do art. 39 é, além de desnecessário, nocivo 
ao correto funcionamento do sistema.

Ambas as hipóteses contempladas no art. 39 
estão compreendidas, contrario sensu, no art. 36. 
Constitui, contudo, trauma irreparável ao sistema da 
ICP-Brasil a previsão de longo processo recursal para 
questionar o descredenciamento. 

Ora, a mera suspeita de comprometimento da 
chave privada de uma prestadora de certificação é 
motivo mais que suficiente para descredenciá-la, re-
vogando seu certificado. Conceder efeito suspensivo 
enquanto tramita nos gabinetes da administração pro-
cesso administrativo constitui, sem dúvida, elemento 
de insegurança que afetará todo o modelo. Afinal, en-
quanto perdura o processo, alguém poderá estar emi-
tindo certificados em nome da prestadora de serviços 
de certificação credenciada, em razão do vazamento 
de sua chave privada.

O descredenciamento deve ser imediato. Se hou-
ver algum equívoco de auditoria da AC Raiz, este deve 
ser reparado mediante novo credenciamento.

Brasília, 25 de novembro de 2004.– Deputado 
José Carlos Machado.

PROJETO DE LEI Nº 7.316, DE 2002 
(Do Poder Executivo)

Disciplina o uso de assinaturas eletrônicas e a 
prestação de serviços de certificação.

EMENDA Nº 25-S, DE 2004

Dê-se a seguinte redação à alínea “c” do inciso 
VI do art. 2º, ao art. 3º e ao art. 7º do substitutivo do 
Relator ao Projeto de Lei nº 7.316/02.

“VI –.......................................................

c) permita ao legítimo titular do certificado 
proteger a chave de criação de assinatura, de 
modo eficaz contra o seu uso por terceiros.

...............................................................
“Art. 3º A aposição de uma assinatura 

eletrônica deve referir-se inequivocamente a 
uma pessoa natural e ao documento eletrônico 
ao qual é aposta.”

“Art. 7º As chaves de criação e verifica-
ção de assinatura serão geradas sempre pelo 

próprio titular e sua chave de criação de assi-
natura será de seu exclusivo controle, uso e 
conhecimento.”

Justificação

A legislação dos países mais avançados em ma-
téria de assinatura eletrônica é orientada pelo princípio 
da equivalência funcional. Tal princípio impõe tornar o 
mundo virtual equivalente a realidade do meio físico. 
Desse modo, descabe atribuir à pessoa jurídica o ca-
ráter de titular de assinatura eletrônica. Pessoa jurídi-
ca não assina documentos. O que ocorre, de fato, é a 
assinatura de seu responsável legal em seu nome. 

A assinatura de pessoa jurídica constitui, portanto, 
em artificialidade que constará, caso não seja acolhida 
a presente emenda, apenas na legislação brasileira, 
dificultando sobremaneira o entendimento com os pa-
íses mais evoluídos em matéria de certificação digital 
(Alemanha, Áustria, Itália, etc...), pois orientados todos 
pelo princípio da equivalência funcional.

Brasília, 25 de novembro de 2004. – Deputado 
José Carlos Machado, PFL-SE

PARECER ÀS EMENDAS APRESENTADAS 
 AO SUBSTITUTIVO 

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 7.316, de 2002, foi ofereci-
do pelo Poder Executivo como o intuito de regular os 
procedimentos e os efeitos da adoção de assinatura 
eletrônica no País. 

Com a iniciativa, pretende o Poder Público incen-
tivar a adoção da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que permanece 
em vigor em virtude do disposto no art. 2º da Emen-
da Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, 
que modificou as disposições aplicáveis à edição de 
medidas provisórias: 
....................................................................................

Art. 2º As medidas provisórias editadas em data 
anterior à da publicação desta emenda continuam em 
vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Con-
gresso Nacional.
....................................................................................

Conforme destaca a exposição de motivos en-
caminhada ao Congresso Nacional com a matéria, 
“algumas questões ainda estão a reclamar tratamento 
legislativo adequado, tais como a responsabilidade civil 
das prestadoras de serviços de certificação, os proce-
dimentos a serem observados na hipótese de falência 
de uma certificadora e o valor jurídico dos certificados 
emitidos no exterior”. 

Consoante o disposto no art. 32, inciso III, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe 
a esta Comissão pronunciar-se quanto ao mérito da 
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matéria, à qual não foram apresentadas emendas du-
rante o prazo regimental. 

É o relatório.

II - Voto do Relator

O texto enviado a esta Casa, ao par de aperfeiçoar 
o sistema de emissão e gestão de assinaturas digitais, 
possibilita a consolidação das disposições aplicáveis 
ao tema, extinguindo assim a Medida Provisória nº 
2.200-2, de 2001. No entanto, ao examinarmos o texto 
oriundo do Poder Executivo, constatamos a necessida-
de de aperfeiçoá-lo, detalhando vários aspectos que 
estavam apenas esboçados na proposta original. 

A primeira alteração introduzida pelo Substitu-
tivo incide sobre as definições constantes do art. 2º 
do projeto de lei. Alteramos as definições de assina-
tura eletrônica e de certificado qualificado, de forma a 
colocar o projeto de lei em sintonia com a legislação 
internacional, em especial com a Diretriz da Comuni-
dade Européia. Nesta mesma linha, preservamos a 
nomenclatura adotada pelo projeto do Executivo, utili-
zando, por exemplo, o termo “prestador de serviços de 
certificação”, em lugar da expressão “autoridade certi-
ficadora” utilizada originalmente na Medida Provisória 
nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Aperfeiçoamos, ainda, a redação do Capítulo II, 
do Título I, que trata das assinaturas e dos documen-
tos eletrônicos, introduzindo dois novos artigos que 
dispõem sobre a relação inequívoca entre a assinatu-
ra eletrônica e seu titular e sobre o prazo de validade 
do correspondente certificado. Além disso, alteramos 
a redação do dispositivo que trata dos efeitos jurídicos 
da assinatura digital eletrônica gerada fora do sistema 
da ICP-Brasil. 

Introduzimos novo capítulo que trata dos certifi-
cados digitais, atribuindo a posse da chave criptográ-
fica ao seu possuidor, que será responsável por sua 
geração e guarda. 

O Substitutivo trata ainda do Comitê Gestor da 
ICP-Brasil, definindo sua composição e suas compe-
tências, bem como seu relacionamento com o Institu-
to Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, cujo 
papel de gerente técnico do sistema é detalhado e 
reforçado. 

O Substitutivo reconhece, no âmbito do sistema 
nacional de certificação digital, o papel de destaque 
do Observatório Nacional – órgão do Ministério da 
Ciência e Tecnologia que mantém a hora legal brasi-

leira – e sua importância na confiabilidade do sistema 
ICP-Brasil. 

Preservamos o conceito de credenciamento fa-
cultativo à ICP-Brasil, detalhando a forma como pode-
rá ser realizado e aperfeiçoando as exigências para 
integração de prestador de serviço de certificação ao 
sistema. Deixamos claro, por outro lado, que esse ser-
viço pode ser prestado sem a necessidade de prévia 
autorização do Poder Público. 

No Capítulo III - Do Dever da Informação, o Subs-
titutivo obriga as autoridades de registro a prestarem 
informações ao usuário do sistema sobre os efeitos 
da certificação, sobre a forma de geração e uso das 
chaves criptográficas, bem como sobre os cuidados a 
serem tomados em sua guarda e manipulação. 

O Substitutivo introduz, ainda, uma gradação de 
penas aplicáveis aos prestadores de serviços, crian-
do diversas categorias de infração e penalidades no 
âmbito do sistema ICP-Brasil. 

Por último, estendemos as normas referentes ao 
uso de certificados digitais da ICP-Brasil no âmbito da 
Administração Pública Federal e revogamos a Medida 
Provisória nº 2.200-2, convalidando os atos praticados 
com base neste diploma legal.

Acreditamos que com essas modificações o tex-
to tenha se aproximado do ideal perseguido por esta 
Casa ao longo de extensas discussões, iniciadas mes-
mo antes da edição da Medida Provisória que criou a 
ICP-Brasil, da qual participaram colegas parlamentares 
e representantes de entidades, empresas e órgãos de 
governo interessados no tema. 

Apresentado o relatório à Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática em 24 de 
novembro de 2004, abriu-se prazo para a apresenta-
ção de emendas ao Substitutivo deste Relator. Foram 
então apresentadas 25 emendas, que estão listadas 
no quadro abaixo. Para cada emenda, há uma refe-
rência ao dispositivo correspondente, uma descrição 
sucinta do seu objetivo, a indicação de seu autor e o 
parecer do Relator.

(Footnotes)

“Art. 20, Lei n.º 8.884/94 - Constituem 
infração da ordem econômica, independente-
mente de culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto ou pos-
sam produzir os seguintes efeitos, ainda que 
não sejam alcançados”

I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar 
a livre concorrência ou a livre iniciativa;”



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53675 



53676 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53677 

Em vista da admissão de parte das emendas ofe-
recidas pelos doutos Pares, elaboramos novo Substi-
tutivo, que incorpora as mudanças acatadas.

O nosso VOTO, em suma, é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 7.316, de 2002, na forma do SUBS-
TITUTIVO que ora oferecemos ao escrutínio desta 
douta Comissão, pela APROVAÇÃO das Emendas nº 
1, 3 , 7, 8, 10, 11 e 13, pela APROVAÇÃO PARCIAL 
das Emendas n° 2, 9, 16, 22, 23 e 24, na forma do 
Substitutivo, e pela REJEIÇÃO das Emendas nº 4, 5, 
6, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 25.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Jorge Bittar, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 7.316, DE 2002 

Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil, a prestação de serviços de 
certificação e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Das Assinaturas Eletrônicas e  

dos Certificados Digitais

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta lei estabelece normas sobre o uso de 
assinaturas eletrônicas e certificados digitais, a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira –  ICP-Brasil, 
a prestação de serviços de certificação e dá outras 
providências.

Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se por:
I – documento eletrônico, uma seqüência de 

bits elaborada mediante processamento eletrônico de 
dados, destinada a reproduzir uma manifestação do 
pensamento ou um fato;

II – assinatura eletrônica, o conjunto de dados sob 
forma eletrônica, ligados ou logicamente associados 
a outros dados eletrônicos, utilizado como método de 
comprovação da autoria;

III – assinatura eletrônica avançada, a assinatura 
eletrônica que:

a) esteja associada inequivocamente a 
um par de chaves criptográficas que permita 
identificar o signatário;

b) seja produzida por dispositivo seguro 
de criação de assinatura;

c) esteja vinculada ao documento ele-
trônico a que diz respeito, de tal modo que 

qualquer alteração subseqüente neste seja 
plenamente detectável; e

d) esteja baseada em um certificado qua-
lificado e válido à época da sua aposição;

IV – chave de criação de assinatura, o conjunto 
único de dados eletrônicos, tal como chaves cripto-
gráficas privadas, utilizado para a criação de uma as-
sinatura eletrônica;

V – chave de verificação de assinatura, o conjunto 
de dados eletrônicos, tal como chaves criptográficas 
públicas, utilizado para a verificação de uma assina-
tura eletrônica;

VI – dispositivo seguro de criação de assinatu-
ras, o dispositivo físico (hardware) e lógico (software) 
destinado a viabilizar o uso da chave de criação de 
assinatura que, na forma do regulamento:

a) assegure a confidencialidade desta;
b) inviabilize a dedução desta a partir de 

outros dados;
c) permita ao titular ou responsável pelo 

uso do certificado proteger a chave de criação 
de assinatura, de modo eficaz contra o seu 
uso por terceiros;

d) proteja a assinatura eletrônica contra 
falsificações; e

e) não modifique o documento eletrônico 
a ser assinado;

VII – certificado, o documento eletrônico que vin-
cula uma chave de verificação de assinatura a uma 
pessoa, identificando-a;

VIII – certificado qualificado, o certificado emitido 
por prestador de serviços de certificação credenciado 
pela ICP-Brasil, que contenha, ao menos:

a) o seu número de série;
b) o nome do seu titular e a sua respec-

tiva chave de verificação de assinatura;
c) a identificação e a assinatura eletrô-

nica avançada do prestador de serviços de 
certificação credenciado que o emitiu;

d) a data de início e de fim de seu prazo 
de validade;

e) as restrições ao âmbito de sua utiliza-
ção, se for o caso;

f) as restrições ao valor das transações 
nas quais pode ser utilizado, se for o caso;

g) outros elementos definidos nas nor-
mas complementares a esta Lei;

IX – prestador de serviços de certificação, a pes-
soa jurídica que emite certificados e presta outros ser-
viços relacionados com assinaturas eletrônicas;
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X – prestador de serviços de certificação creden-
ciado, o prestador de serviço de certificação autorizado 
a emitir certificados no âmbito da ICP-Brasil;

XI – prestador de serviço de carimbo de tempo, a 
pessoa jurídica que atesta a data e a hora da assinatura, 
expedição ou recepção de um documento eletrônico e 
presta outros serviços relacionados com datação;

XII – prestador de serviço de carimbo de tempo 
credenciado, o prestador de serviço de carimbo de 
tempo autorizado a prestar o serviço de datação no 
âmbito da ICP-Brasil;

XIII – órgão de registro, órgão operacionalmente 
vinculado a um prestador de serviço de certificação, que 
processa as solicitações de emissão e de revogação de 
certificados qualificados, valida a identidade dos usuá-
rios, e desempenha outras atividades correlatas;

XIV – órgão de registro credenciado, o órgão de 
registro autorizado a desempenhar suas atividades no 
âmbito da ICP-Brasil;

XV – prestador de serviço de suporte, a pessoa 
natural ou jurídica que disponibiliza recursos huma-
nos especializados e/ou infra-estrutura física e lógica 
a um prestador de serviço de certificação ou a um ór-
gão de registro;

XVI – prestador de serviço de suporte creden-
ciado, o prestador de serviço de suporte autorizado a 
funcionar no âmbito da ICP-Brasil;

XVII – componentes de aplicação de assinatu-
ra, os produtos físicos (hardware) e lógicos (software) 
que:

a) vinculem ao documento eletrônico pro-
cesso de produção e verificação de assinaturas 
eletrônicas; ou

b) verifiquem assinaturas eletrônicas e 
confiram certificados, disponibilizando os re-
sultados;

XVIII – componentes técnicos para serviços de 
certificação, os produtos físicos (hardware) e lógicos 
(software) que:

a) gerem chaves de assinatura, transfe-
rindo-as para um dispositivo seguro de criação 
de assinatura; ou

b) mantenham certificados disponíveis 
ao público para verificação por rede de com-
putadores.

CAPÍTULO II 
Das Assinaturas e dos Documentos Eletrônicos

Art. 3º A aposição de uma assinatura eletrônica 
deve referir-se inequivocamente a uma pessoa natu-
ral ou jurídica e ao documento eletrônico ao qual é 
aposta.

Art. 4º A assinatura eletrônica será reconhecida 
quando aposta durante o prazo de validade do certifi-
cado em que está baseada e respeitadas as restrições 
indicadas neste.

Parágrafo único. A assinatura eletrônica aposta 
após a revogação do certificado em que está basea-
da ou que não respeite as restrições indicadas neste 
equivale à ausência de assinatura.

Art. 5º As assinaturas eletrônicas avançadas têm 
o mesmo valor jurídico e probante das assinaturas ma-
nuscritas, na forma do art. 219 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil.

Art. 6º Não serão negados efeitos jurídicos ao 
documento eletrônico, desde que admitido como válido 
pelas partes ou aceito pela pessoa a quem seja opos-
to, pelo simples fato de sua assinatura eletrônica não 
ter sido gerada com base em certificado qualificado ou 
dispositivo seguro de criação de assinaturas.

CAPÍTULO III 
Dos Certificados Digitais

Art. 7º O certificado qualificado será emitido a um 
titular, pessoa natural ou jurídica.

§ 1º Sendo titular uma pessoa jurídica, esta de-
signará uma pessoa natural como responsável pelo 
uso do certificado.

§ 2º O titular ou o responsável pelo uso do cer-
tificado gerará o par de chaves criptográficas e velará 
pela guarda da chave de criação de assinatura.

Art. 8º O certificado qualificado será revogado:
I – por solicitação do titular ou do responsável 

pelo uso;
II – caso tenha sido violada a confidencialidade 

da chave de criação de assinatura ou da sua mídia 
armazenadora;

III – caso constatada emissão imprópria ou de-
feituosa do mesmo;

IV – caso tenha sido emitido com base em da-
dos falsos;

V – por determinação judicial;
VI – em outros casos definidos pelo Comitê Ges-

tor.
§ 1º A decisão de revogação do certificado qua-

lificado com fundamento nos incisos III a VI será sem-
pre motivada pelo prestador de serviço de certificação 
credenciado e comunicada ao titular e ao responsável 
pelo uso.

§ 2º Os certificados revogados na forma dos inci-
sos e aqueles que perderam sua validade pelo término 
de seu prazo deverão ser publicados imediatamente 
na lista de certificados revogados pelo prestador de 
serviço de certificação que os emitiu.



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53679 

Art. 9º As aplicações e os demais programas 
que admitirem o uso de certificado qualificado de um 
determinado tipo devem aceitar qualquer certificado 
qualificado de mesmo tipo ou com requisitos de se-
gurança mais rigorosos.

Art. 10. Fica assegurado ao certificado emitido 
no exterior os mesmos efeitos do certificado de que 
trata o inciso VII, do art. 2º.

Parágrafo único. Tratados, acordos ou atos inter-
nacionais poderão atribuir aos certificados emitidos 
no exterior os mesmos efeitos do certificado de que 
trata o inciso VIII, do art. 2º, observado o princípio da 
reciprocidade.

TÍTULO II 
Da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 11. A certificação digital realizada no âmbito 
da ICP-Brasil se sujeitará aos preceitos desta Lei e ao 
que dispuser, ainda, o seu Comitê Gestor.

Art. 12. A ICP-Brasil tem como objetivo garan-
tir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica 
dos documentos em forma eletrônica, bem como a 
segurança das transações eletrônicas, aplicações de 
suporte e aplicações habilitadas que utilizem certifi-
cados qualificados.

Art. 13. A ICP-Brasil é composta por uma Auto-
ridade Gestora de Políticas – Comitê Gestor, por uma 
Autoridade Certificadora Raiz – AC Raiz e, ainda, pelas 
seguintes entidades credenciadas:

I – prestadores de serviço de certificação;
II – órgãos de registro;
III – prestadores de serviço de suporte; e
IV – prestadores de serviço de carimbo de tem-

po.

CAPÍTULO II 
Do Comitê Gestor

Art. 14 Compete ao Comitê Gestor da ICP-Bra-
sil:

I – coordenar o funcionamento da ICP-Brasil;
II – estabelecer a política, os critérios e as nor-

mas técnicas para o credenciamento dos prestadores 
de serviço de certificação, órgãos de registro, presta-
dores de serviço de suporte e prestadores de serviço 
de carimbo de tempo, em todos os níveis da cadeia 
de certificação;

III – estabelecer a política de certificação e as 
regras operacionais da AC Raiz;

IV – homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e 
os seus prestadores de serviço de suporte;

V – estabelecer diretrizes e normas técnicas para 
a formulação de políticas de certificado e regras ope-
racionais dos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
e prestadores de serviço de carimbo de tempo creden-
ciados na ICP-Brasil;

VI – identificar e avaliar as políticas de infra-es-
truturas de certificação externas, negociar acordos de 
certificação bilateral, de certificação cruzada, regras 
de interoperabilidade e outras formas de cooperação 
internacional, certificar, quando for o caso, sua compa-
tibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em 
tratados, acordos ou atos internacionais;

VII – dispor sobre os tipos de certificados no âm-
bito da ICP-Brasil; e

VIII – atualizar, ajustar e revisar os procedimen-
tos e as práticas estabelecidas para a ICP-Brasil, ga-
rantir sua compatibilidade e promover a atualização 
tecnológica do sistema e a sua conformidade com as 
políticas de segurança.

Art. 15 O Comitê Gestor da ICP-Brasil será in-
tegrado por: 

I – sete representantes do Poder Executivo;
II – um representante do Senado Federal;
III – um representante da Câmara dos Depu-

tados;
IV – cinco representantes do Poder Judiciário;
V – um representante do Ministério Público Fe-

deral; e
VI – dezesseis representantes da sociedade ci-

vil.
§ 1º A coordenação do comitê competirá ao Po-

der Executivo.
§ 2º Os representantes da sociedade civil serão 

designados, na forma do regulamento, para períodos 
de dois anos, permitida a recondução.

§ 3º A participação no comitê é de relevante in-
teresse público e não será remunerada.

§ 4º O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Se-
cretaria-Executiva, na forma do regulamento.

CAPÍTULO III 
Da Autoridade Certificadora Raiz

Art. 16. À Autoridade Certificadora Raiz da ICP-
Brasil (AC Raiz) compete:

I – executar as políticas de certificação e as nor-
mas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê 
Gestor da ICP-Brasil;

II – propor a revisão e a atualização das normas 
técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Ges-
tor da ICP-Brasil;

III – credenciar e autorizar o funcionamento dos 
prestadores de serviço de certificação, órgãos de re-
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gistro, prestadores de serviço de suporte e prestadores 
de serviço de carimbo de tempo na ICP-Brasil;

IV – aprovar políticas de certificado, práticas de 
certificação e regras operacionais dos prestadores de 
serviço de certificação, órgãos de registro, prestadores 
de serviço de suporte e prestadores de serviço de ca-
rimbo de tempo credenciados na ICP-Brasil;

V – gerenciar os certificados dos prestadores de 
serviço de certificação de nível imediatamente subse-
qüente ao seu, incluindo emissão, expedição, distribui-
ção e revogação desses documentos eletrônicos;

VI – gerenciar a sua lista de certificados revo-
gados;

VII - executar as atividades de fiscalização e de 
auditoria dos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
e prestadores de serviço de carimbo de tempo cre-
denciados na ICP-Brasil, em conformidade com as 
diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Co-
mitê Gestor;

VIII - aplicar sanções e penalidades na forma 
da Lei;

IX – promover o relacionamento com instituições 
congêneres no País e no exterior;

X – celebrar e acompanhar a execução de con-
vênios e acordos internacionais de cooperação, no 
campo das atividades de infra-estrutura de chaves 
públicas e áreas afins;

XI - estimular a participação de universidades, 
instituições de ensino e iniciativa privada em pesqui-
sa e desenvolvimento, nas atividades de interesse da 
área da segurança da informação e da infra-estrutura 
de chaves públicas;

XII – desenvolver e disseminar soluções em sof-
tware aberto e livre na Administração Pública Fe-
deral;

XIII – implementar soluções para a defesa da 
privacidade e segurança nos programas de inclusão 
digital;

XIV - executar outras atribuições que lhe forem 
cometidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Parágrafo único. A AC Raiz não emite certificados 
para o usuário final.

Art. 17 O Comitê Gestor poderá delegar atribui-
ções à AC Raiz, salvo aquelas referentes à edição de 
atos de caráter normativo e aquelas que, pela sua pró-
pria natureza, só possam ser por ele implementadas.

CAPÍTULO IV 
Das Entidades Credenciadas na Icp-brasil

Art. 18. Aos prestadores de serviço de certifi-
cação, entidades credenciadas a emitir certificados 
digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao 

respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, 
revogar e gerenciar os certificados; manter registros 
de suas operações; bem como colocar à disposição 
dos usuários listas de certificados revogados e outras 
informações pertinentes.

Parágrafo único. É vedado a qualquer prestador 
de serviço de certificação credenciado certificar nível 
diverso do imediatamente subseqüente ao seu, ex-
ceto nos casos de acordos de certificação lateral ou 
cruzada, previamente aprovados pelo Comitê Gestor 
da ICP-Brasil.

Art. 19. Aos órgãos de registro, entidades cre-
denciadas e vinculadas a um prestador de serviço 
de certificação, compete processar as solicitações de 
emissão de certificados, validar a identidade do titular 
e do responsável pelo uso do certificado, bem como 
desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 20. Aos prestadores de serviço de suporte, 
entidades credenciadas e vinculadas a um prestador 
de serviço de certificação ou a um órgão de registro 
compete, dentre outras atividades correlatas, dispo-
nibilizar recursos humanos especializados e/ou infra-
estrutura física e lógica.

Art. 21. Aos prestadores de serviço de carimbo 
de tempo, entidades credenciadas a prestar o serviço 
de datação no âmbito da ICP-Brasil compete atestar 
a data e a hora da assinatura, expedição ou recepção 
de um documento eletrônico.

§ 1º A hora a ser utilizada pelos prestadores de 
serviço de carimbo de tempo credenciados na ICP-
Brasil será a oficial fornecida pela Observatório Na-
cional.

§ 2º Os sinais primários para sincronização de 
freqüência e tempo serão distribuídos pelo Observa-
tório Nacional.

TÍTULO III 
Da Prestação de Serviços de Certificação  

no Âmbito da ICP-BRASIL

CAPÍTULO I 
Do Credenciamento

Art. 22. A prestação de serviço de certificação 
fora do âmbito da ICP-Brasil não se sujeita à prévia 
autorização do Poder Público, sendo facultativa a so-
licitação de credenciamento.

Art. 23. O processo de credenciamento dos pres-
tadores de serviço de certificação, órgãos de registro, 
prestadores de serviço de suporte e provedores de 
serviço de certificação de data e hora será discipli-
nado pelo Comitê Gestor, além das regras descritas 
nesta Lei.



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53681 

Art. 24. O prestador de serviço de certificação 
poderá ser credenciado, mediante requerimento a ser 
encaminhado à AC Raiz, desde que:

I – comprove o cumprimento das diretrizes e 
normas técnicas, bem como das regras operacionais 
e práticas de certificação editadas pelo Comitê Gestor 
e pela AC Raiz da ICP-Brasil;

II – mantenha contrato de seguro em vigor, ce-
lebrado no Brasil, para cobertura da responsabilidade 
civil decorrente da atividade de certificação digital e 
de registro, em conformidade às normas complemen-
tares a esta Lei;

III – disponha de profissionais que comprovada-
mente tenham o conhecimento, a experiência e a qua-
lificação necessários ao exercício da atividade;

IV – garanta que o par de chaves criptográficas 
seja gerado sempre pelo titular ou pelo responsável 
pelo uso do certificado, e que seja mantida a confiden-
cialidade da chave de criação de assinatura;

V – demonstre possuir mecanismos e procedi-
mentos adequados a impedir a falsificação ou detur-
pação de certificados;

VI – utilize sistema seguro de armazenamento 
de certificados, de modo que, pelo menos:

a) a autenticidade das informações pos-
sa ser verificada;

b) o certificado só possa ser conferido 
pelo público quando consentido pelo seu ti-
tular; e

c) quaisquer alterações de caráter técnico 
suscetíveis de prejudicar esses requisitos de 
segurança sejam imediatamente detectáveis 
pelo operador;

VII – possua sistemas de proteção de dados ade-
quados para impedir o uso indevido das informações 
e dos documentos fornecidos pelos titulares e pelos 
responsáveis pelo uso de certificados;

VIII – suas instalações operacionais e seus recur-
sos de segurança física e lógica estejam localizados 
no território nacional;

IX – assegure que o órgão de registro operacio-
nalmente vinculado ao mesmo realize a identificação 
e o cadastramento dos titulares e dos responsáveis 
pelo uso de certificados somente mediante a presença 
física desses, bem como mantenham os documentos 
por eles fornecidos pelo período de tempo disposto 
nas normas complementares a esta Lei;

X – implemente práticas eficazes de informação 
do usuário, inclusive sobre os efeitos jurídicos produ-
zidos pelo certificado emitido e as medidas necessá-
rias para proteção e segurança da chave de criação 
de assinatura;

XI – garanta o funcionamento de diretório rápido 
e seguro e de serviço de revogação de certificados 
seguro e imediato;

XII – assegure com precisão a possibilidade de 
verificação da data e hora de emissão ou revogação 
de cada certificado, utilizando a hora oficial fornecida 
pelo Observatório Nacional;

XIII – utilize componentes de aplicação de assi-
natura e componentes técnicos para serviços de cer-
tificação que atendam os requisitos definidos nos arts. 
29 e 30 desta Lei;

XIV – adote sistemas e produtos seguros que 
estejam protegidos contra modificações e garantam 
a segurança técnica e criptográfica dos processos 
utilizados;

XV – armazene as chaves de verificação de as-
sinaturas dos certificados por ele emitidos pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) anos, a contar da data da revo-
gação ou da expiração dos mesmos, para verificação 
de assinaturas geradas durante seu período de vali-
dade;

XVI – demonstre qualificação econômico-finan-
ceira na forma das normas complementares a esta 
Lei; e

XVII – obrigue-se a transferir a outro prestador 
de serviço de certificação credenciado ou à AC Raiz 
todos os documentos e dados necessários à preser-
vação dos certificados qualificados emitidos, em caso 
de encerramento de suas atividades.

Art. 25. O credenciamento do prestador de ser-
viço de certificação implicará a emissão de seu cer-
tificado pela AC Raiz ou por prestador de serviço de 
certificação já credenciado na ICP-Brasil, na forma do 
parágrafo único do art. 18.

Art. 26. O ato de credenciamento do prestador 
de serviço de certificação pela ICP-Brasil indicará 
quais os tipos de certificados que este está autoriza-
do a emitir.

§ 1º Caso o credenciamento limite a autoriza-
ção a determinados tipos de certificados, o prestador 
de serviço de certificação poderá, a qualquer tempo, 
solicitar nova autorização à emissão de outros tipos 
de certificados.

§ 2º O certificado emitido por prestador de servi-
ço de certificação credenciado, e em conformidade à 
autorização de que trata o caput, conterá a infomação 
de que é um “certificado qualificado”, sendo vedado 
o emprego desta expressão para designar quaisquer 
outros certificados.

Art. 27. O disposto nos incisos I, II, III, VII, VIII e 
XVI do art. 24 aplica-se ao credenciamento dos pres-
tadores de serviço de carimbo de tempo.
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Parágrafo único. O seguro para cobertura da res-
ponsabilidade civil decorrente da atividade de datação 
deverá ser contratado em conformidade às normas 
complementares a esta Lei.

CAPÍTULO II 
Dos Componentes de Aplicação e  

dos Componentes Técnicos

Art. 28. A assinatura de documentos eletrônicos, 
decorrente de certificados qualificados, exige o uso de 
componentes de aplicação de assinatura que indiquem 
a produção de uma assinatura eletrônica avançada, e 
permita a identificação do documento a que a assina-
tura se refere.

Art. 29. Os componentes de aplicação de assi-
natura conterão, conforme dispuser o Comitê Gestor, 
mecanismos que demonstrem:

I – a que documento a assinatura se refere;
II – se o documento não foi modificado;
III – a que titular de certificado está vinculado o 

documento; e
IV – o conteúdo do certificado em que está ba-

seada a assinatura.
Art. 30. Os componentes técnicos para serviços 

de certificação conterão, conforme dispuser o Comitê 
Gestor, mecanismos que:

I – assegurem que as chaves de criação de assi-
natura produzidas e transferidas a dispositivo seguro 
de criação de assinatura sejam únicas e sigilosas; e

II – protejam os certificados que estejam disponí-
veis para verificação e obtenção na rede de alterações, 
cópias ou obtenções (download) não autorizadas.

CAPÍTULO III 
Dos Deveres das Prestadoras de  

Serviços de Certificação

Art. 31. O prestador de serviço de certificação 
credenciado deverá, no momento da solicitação de 
emissão de um certificado qualificado, informar o so-
licitante, prévia e adequadamente sobre:

I – os efeitos jurídicos das assinaturas eletrôni-
cas avançadas;

II – a forma de geração do par de chaves crip-
tográficas;

III – as medidas necessárias para a proteção e 
segurança da chave de criação de assinatura;

IV – as medidas necessárias para a verificação 
de assinaturas eletrônicas de maneira confiável; e

V – os casos e as formas de revogação do cer-
tificado.

Parágrafo único. Os contratos de prestação de 
serviço de certificação digital serão redigidos em ter-

mos claros e com caracteres legíveis, de modo a faci-
litar a compreensão de suas cláusulas.

Art. 32. O prestador de serviço de certificação 
credenciado deverá informar os titulares de certifica-
dos qualificados por ele emitidos do encerramento de 
suas atividades, para que estes possam:

I – solicitar a revogação de seu certificado; ou
II – autorizar a transferência de sua documenta-

ção a outro prestador de serviço de certificação cre-
denciado para preservação do certificado.

Parágrafo único. A informação de que trata o caput 
será prestada após o disposto no § 1º do art. 40.

Art. 33 O prestador de serviço de certificação 
credenciado é obrigado a manter confidencialidade 
sobre todas as informações obtidas do titular que não 
constem do certificado qualificado. 

§ 1º Os dados pessoais não serão usados para outra 
finalidade que não a de certificação, salvo se consentido 
expressamente pelo requerente, por cláusula em destaque, 
que não vincule a prestação do serviço de certificação. 

§ 2º A quebra da confidencialidade das informações 
de que trata o caput deste artigo, quando determinada pelo 
Poder Judiciário, respeitará os mesmos procedimentos 
previstos em lei para a quebra do sigilo bancário. 

CAPÍTULO IV 
Da Responsabilidade pela Prestação  

do Serviço de Certificação

Art. 34. As entidades integrantes da ICP-Brasil, 
inclusive a AC Raiz, respondem diretamente pelos da-
nos a que derem causa.

Art. 35. Os prestadores de serviço de certificação 
credenciados respondem solidariamente pelos danos 
a que derem causa os prestadores de serviço de cer-
tificação por ele diretamente certificados, bem como 
os órgãos de registro e os prestadores de serviço de 
suporte a ele vinculados.

Art. 36. São nulos de pleno direito os itens das 
políticas de certificado e das práticas de certificação, 
bem como as cláusulas dos contratos de prestação de 
serviço de certificação, que impossibilitem, exonerem 
ou atenuem a responsabilidade do prestador de servi-
ço de certificação por vícios de qualquer natureza dos 
serviços por eles prestados.

Parágrafo único. Em situações justificáveis, po-
derá ocorrer limitação da indenização quando o titular 
do certificado for pessoa jurídica.

CAPÍTULO V 
Da Manutenção do Credenciamento e 

 do Encerramento eas Atividades

Art. 37. Para fins de manutenção do credencia-
mento na ICP-Brasil, os prestadores de serviço de 
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certificação devem observar o disposto nos incisos I 
a XVII do art. 24 e o seu descumprimento ensejará a 
aplicação das penalidades dispostas no art. 42.

Art. 38. O disposto no art. 27 deve ser observa-
do pelos prestadores de serviço de carimbo de tempo 
para fins de manutenção do seu credenciamento na 
ICP-Brasil.

Art. 39. O prestador de serviço de certificação 
encerrará suas atividades no âmbito da ICP-Brasil por 
determinação da AC Raiz, no caso de descredencia-
mento, ou ainda por ato voluntário.

Art. 40. O encerramento das atividades de pres-
tador de serviço de certificação credenciado pela ICP-
Brasil implicará a transferência a outro prestador de ser-
viço de certificação credenciado de todos documentos 
e dados necessários à preservação dos certificados 
qualificados emitidos.

§1º Havendo interesse de mais de um prestador 
de serviço de certificação credenciado, a transferência 
será àquele indicado pela entidade que está encerrando 
suas atividades, após aprovação da AC Raiz.

§ 2º Caso não haja interesse de nenhum prestador 
de serviços de certificação credenciado, a tranferência 
de que trata o caput será feita à AC Raiz.

CAPÍTULO VI 
Da Infração e das Penalidades

Art. 41. A AC Raiz poderá tomar as medidas ne-
cessárias para prevenir ou coibir a prática de atos con-
trários a esta Lei ou às suas normas complementares, 
praticados pelos prestadores de serviço de certificação, 
órgãos de registro, prestadores de serviço de suporte 
ou prestadores de serviço de carimbo de tempo cre-
denciados na ICP-Brasil.

Art. 42. A infração por prestador de serviço de 
certificação credenciado a qualquer dispositivo des-
ta Lei ou das normas complementares editadas pelo 
Comitê Gestor, assim como as determinações exara-
das pela AC Raiz da ICP-Brasil, implicará a aplicação 
das seguintes penalidades, conforme a gravidade da 
infração e na forma da Lei:

I – advertência por escrito;
II – multa simples ou diária de R$ 100,00 (cem 

reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
III – proibição de credenciamento de novas polí-

ticas de certificado;
IV – suspensão da emissão de novos certifica-

dos; e
V – descredenciamento.
§ 1º As penalidades poderão ser aplicadas iso-

ladas ou cumulativamente.

§ 2º O descumprimento da penalidade disposta 
no inciso IV não impede a imposição de outra mais 
grave.

§ 3º A penalidade prevista no inciso V será apli-
cada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, quan-
do:

I – o credenciamento for obtido por meio de de-
clarações falsas ou outros meios ilícitos;

II – no exercício de atividade de prestação de 
serviço de certificação estiverem sendo praticados 
atos em desconformidade com esta lei ou com normas 
complementares editadas pelo Comitê Gestor.

§ 4º Da decisão de descredenciamento cabe-
rá pedido de reconsideração e recurso com efeito 
suspensivo, na forma das normas complementares 
a esta lei.

Art. 43. O disposto neste Capítulo aplica-se, no 
que couber, aos órgãos de registro, prestadores de ser-
viço de suporte e prestadores de serviço de carimbo 
de tempo credenciados na ICP-Brasil.

TÍTULO IV 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 44. Aplica-se, no que couber, à prestação de 
serviços de certificação e de datação, a legislação de 
defesa do consumidor.

Art. 45. Na Administração Pública Federal, direta 
e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, somente será admitido o uso de cer-
tificados qualificados. 

Art. 46. O Poder Executivo disporá sobre o uso de 
certificados qualificados na emissão de passaportes, 
de documentos de identidade, de carteiras nacional 
de habilitação, de certificados de registros de veículos, 
bem como em outras aplicações.

Art. 47. As referências normativas a Autoridades 
Certificadoras – AC passam a ser entendidas como 
prestadores de serviços de certificação, exceto no 
caso da AC Raiz da ICP-Brasil; e as referências a Au-
toridades de Registro – AR passam a ser entendidas 
como órgãos de registro. 

Art. 48. As entidades da Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e fundacional, credenciadas pela 
ICP-Brasil para prestar serviço de certificação, terão prazo 
de um ano, contado da publicação desta lei, para contratar 
o seguro a que se refere o inciso II do art. 24. 

Art. 49. Fica revogada a Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, sendo convalidados 
os atos praticados nela fundamentados.

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Jorge Bittar, Relator.
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III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 7.316/2002, 
as emendas 01-S/04, 03-S/04, 07-S/04, 08-S/04, 10-
S/04, 11-S/04 e 13-S/04 e parcialmente as emendas 
2-S/04, 9-S/04, 16-S/04, 22-S/04, 23-S/04 e 24-S/04, 
com substitutivo, e rejeitou as emendas 04-S/04, 05-
S/04, 06-S/04, 12-S/04, 14-S/04, 15-S/04, 17-S/04, 18-
S/04, 19-S/04, 20-S/04, 21-S/04 e 25-S/04, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Jorge Bittar.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Gilberto Kassab – Presidente, Julio Semeghini e Júlio 

Cesar – Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ariosto Holanda, 
Corauci Sobrinho, Costa Ferreira, Eduardo Cunha, Gustavo 
Fruet, Jamil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Men-
donça Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina, 
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Nazareno Fonteles, 
Nelson Proença, Paulo Marinho, Ricardo Barros, Vander-
lei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Cruz, Antonio Joaquim, 
Pastor Pedro Ribeiro, Salvador Zimbaldi e Zarattini.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2004. – 
Deputado Julio Semeghini, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 227-A, DE 2003 
(Do Sr. Moisés Lipnik)

Destina dez por cento da arrecadação 
do jogo de bingo permanente ao Fundo Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – FNCA; tendo parecer da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela apro-
vação (relator: DEP. MANATO).

Despacho: Às Comissões Seguridade 
Social e Família,finanças e Tributação (Art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei no 227, de 2003, de autoria do 
ilustre Deputado Moisés Lipnik, destina dez por cento da 
arrecadação bruta, auferida com a exploração regular do 
jogo de bingo, de que trata a Lei no 9.981, de 14 de julho 
de 2000, para o Fundo Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, criado pela Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
– estabeleceu, entre as diretrizes definidas para a con-
secução das linhas de ação das políticas e serviços 
aos menores de dezoito anos, a criação de conselhos 
municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança 
e do adolescente, órgãos deliberativos e controlado-
res das ações em todos os níveis, assegurada a par-
ticipação popular paritária por meio de organizações 
representativas, segundo a legislação. A esses con-
selhos estão vinculados, respectivamente, os fundos 
municipais, estaduais e nacional, fontes de recursos 
para implementar as ações desses órgãos.

As linhas de ação da política de atendimento 
às crianças e aos adolescentes, de acordo com o 
ECA, são as seguintes: políticas sociais básicas; po-
líticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que deles necessitem; servi-
ços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; serviço 
de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos; e proteção 
jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente.

São essas, portanto, as ações que queremos valo-
rizar, através da participação, no custeio da Seguridade 
Social, de um setor relevante da atividade econômica 
nacional, que é a exploração do jogo de bingo, desde 
que realizada de modo regular, conforme as leis.

Cumpre ressaltar que, atualmente, constitui recei-
ta da Seguridade Social a renda líquida dos concursos 
de prognósticos, excetuando-se os valores destinados 
ao Programa de Crédito Educativo. São considerados 
concursos de prognósticos, para essa finalidade, to-
dos e quaisquer concursos de sorteios de números, 
loterias, apostas, inclusive as realizadas em reuniões 
hípicas, nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Dessa forma, uma vez reconhecida regular a 
atividade de jogo de bingo de um estabelecimento, a 
proposição em tela dispõe que este deverá contribuir 
para a Seguridade Social, a fim de fomentar as ações 
promovidas pelo Conselho Nacional que gere o Fundo 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
conforme visto.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei no 227, de 2003, de autoria do ilustre Depu-
tado Moisés Lipnik.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2004. – Depu-
tado Manato, Relator.
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III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 227/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Manato.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, 

Dr. Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Pre-
sidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 
de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 568-A, DE 2003 
(Do Sr. Rogério Silva)

Estabelece a modalidade de técnica 
na licitação para outorga de concessão ou 
permissão para exploração de serviços de 
radiodifusão; tendo parecer da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela rejeição (relator: DEP. CLÁU-
DIO MAGRÃO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e.informática; Fi-
nanças e Tributação; Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 568, de 2003, visa a estabe-
lecer a modalidade de técnica na licitação para outor-
ga de concessão ou permissão para exploração de 
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
com fins comerciais.

Para tanto, dispõe que a referida licitação será 
realizada exclusivamente com a utilização da modali-
dade de técnica, vedando a cobrança pela outorga da 
concessão ou permissão e pelo uso da radiofreqüência 
correspondente, porém observando-se as disposições 
constitucionais e legais aplicáveis.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões, 
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne-
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da 
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso XIII, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Inquestionável a nobre intenção do autor do Pro-
jeto de Lei nº 568, de 2003, ao pretender que sejam 
concedidos ou permitidos os serviços de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens com base exclusivamen-
te na melhor técnica, visando favorecer os pequenos 
empreendedores do setor, os quais não têm condições 
de competir com os gigantes da comunicação, devido 
ao seu enorme poder econômico.

Não obstante, ocorre que o possuidor de maior 
poder econômico detém, de forma idêntica, condições 
para pagar pela melhor técnica. Ademais, seria dema-
siado subjetiva uma avaliação da melhor técnica que 
excedesse os critérios já estabelecidos para pontuação 
e conseqüente classificação dos candidatos à outor-
ga, que considera como quesitos o tempo destinado 
a programas jornalísticos, educativos e informativos, 
a serviço noticioso e a programas culturais, artísticos 
e jornalísticos produzidos na localidade, bem como o 
prazo para início da execução do serviço.

Percebe-se, portanto, que não faz sentido com-
parar a qualidade da programação e julgar de forma 
arbitrária, motivo pelo qual a técnica vem sendo con-
siderada, no setor, como uma forma de exigência mí-
nima para classificação dos postulantes, visando ga-
rantir a exibição de uma programação de qualidade e 
que respeite os critérios estabelecidos no art. 221 da 
Constituição Federal.

Além disso, o fato de as outorgas serem onero-
sas constitui-as em uma fonte de recursos da qual a 
União não deve abrir mão e, mesmo que assim ocor-
resse, a dispensa do pagamento beneficiaria mui-
to mais os chamados gigantes da comunicação que 
quaisquer outros.

Assim, ante todo o exposto, nosso voto é pela 
REJEIÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 568, de 
2003.

Ala das Sessões, 3 de junho de 2004. – Deputado 
Cláudio Magrão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 568/2003, 
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nos termos do Parecer do Relator, Deputado Cláudio 
Magrão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann – Presidente, Dra. Clair e Isaí-
as Silvestre – Vice-Presidentes, Carlos Alberto Leréia, 
Cláudio Magrão, Clóvis Fecury, Daniel Almeida, Érico 
Ribeiro, Jovair Arantes, Jovino Cândido, Leonardo Pic-
ciani, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha, 
Rodrigo Maia, Vicentinho, Ann Pontes, Ariosto Holanda 
e Carlos Sampaio.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 891-A, DE 2003 
(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Prevê a criação do Distrito Agropecu-
ário do Vale do Pindaré; tendo parecer da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
rejeição (relator: DEP. ZÉ GERALDO).

Despacho: Às Comissões de: Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; e Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado 
Dr. Ribamar, pretende a criação de Distrito Agropecu-
ário no Vale do Pindaré, no Estado do Maranhão, des-
tinado a desenvolver, de forma prioritária, atividades 
de agropecuária, turismo ecológico, preservação de 
babaçus e outras riquezas naturais.

O Projeto de Lei propõe, em última instância, 
que na área de abrangência do Distrito Agropecuário 
sejam estendidos todos os benefícios fiscais previstos 
na legislação que regula as atividades econômicas em 
Distrito Agropecuário criado no âmbito da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) no 
Estado do Amazonas.

É o relatório.

II – Voto

Trata-se de projeto com o mesmo teor, como afir-
ma o próprio autor em sua justificativa, de outros que 
pretendem criar distritos agropecuários em Estados da 
Região Norte. Todos seguindo o exemplo do Distrito 

criado no Estado do Amazonas, em decorrência do art. 
1º do Decreto-lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967.

A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa 
já se manifestou pela inconstitucionalidade de outras 
proposições com o mesmo teor, uma vez que inva-
dem a competência privativa dos Municípios. Por seu 
turno, esta Comissão, em sessão realizada no dia 12 
de maio passado, rejeitou o PL n° 965, de 2003, que 
pretendia a criação de Distrito Agropecuário no Muni-
cípio de Mucajaí, no Estado de Roraima.

A legislação atual que regulamenta as atividades 
econômicas na área de competência da SUFRAMA 
prevê uma série de mecanismos de incentivo. A exem-
plo da experiência de outros países, trata-se de me-
didas adotadas para a implantação de um modelo de 
enclave industrial, com o objetivo de elevar o interesse 
e a atratividade do pólo a ser criado. Tal estratégia de 
instalação de um distrito produtivo em áreas menos 
desenvolvidas do que a média nacional, ou em áreas 
de difícil acesso que inibem a chegada dos fluxos de 
fatores elevadores do produto e da renda, por certo 
exige uma intervenção direta do Estado, dado as im-
plicações e facilidades de ordem fiscal.

Ainda que a proposta tenha o louvável objetivo 
de proporcionar o desenvolvimento econômico e social 
da região, trata-se de um tema que, no momento, exi-
ge extrema sensibilidade política e técnica, e que vem 
sendo objeto de muito debate nos anos mais recentes. 
Trata-se do processo de ocupação do espaço rural: as 
distintas alternativas existentes e os impactos provo-
cados pelas opções eventualmente adotadas.

Desta forma, a criação dos distritos devem fazer 
parte de um processo de ocupação e desenvolvimento 
territorial, de forma a se poder superar as dificuldades 
de ordem econômica e social, propiciando o incremen-
to das atividades econômicas, principalmente aquelas 
relacionadas com a agricultura familiar.

As políticas de desenvolvimento regionais, prin-
cipalmente para o setor agropecuário, políticas estas 
integradas às características e vocações de cada região, 
não podem ser estabelecidas por projetos isolados. 

Por todo exposto, voto pela Rejeição do Projeto 
de Lei n° 891, de 2003.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2004. – Depu-
tado Zé Geraldo,  Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 891/2003, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Zé Geraldo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53687 

Fábio Souto e Assis Miguel do Couto – Vice-Pre-
sidentes, Airton Roveda, Anivaldo Vale, Antonio Car-
los Mendes Thame, Augusto Nardes, Carlos Dunga, 
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Perei-
ra, Francisco Turra, Heleno Silva, João Grandão, José 
Carlos Elias, Júlio Redecker, Luis Carlos Heinze, Moa-
cir Micheletto, Odílio Balbinotti, Ronaldo Caiado, Silas 
Brasileiro, Waldemir Moka, Zé Geraldo, Zonta, Alberto 
Fraga, Érico Ribeiro, Leandro Vilela, Mário Assad Jú-
nior, Odair e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Fábio Souto, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI N.º 923-A, DE 2003 
(Do Sr. Mário Assad Júnior)

Estabelece a obrigatoriedade de ava-
liação da conformidade para aparelhos que 
emitam radiação eletromagnética; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação, com emenda (re-
lator: DEP. RAFAEL GUERRA).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 923, de 2003, de autoria do 
Deputado Mário Assad Júnior, determina que a empre-
sa produtora de qualquer tipo de aparelho que emita 
radiação eletromagnética fica obrigada a submeter este 
produto à avaliação de conformidade, a ser realizada 
por instituição credenciada pelo Instituto Nacional de 
Metrologia – Inmetro.

A avaliação da conformidade será atestada por 
afixação de etiqueta, onde constará o nível de radiação 
emitida na unidade miliwatt por centímetro quadrado.

O projeto estabelece que as infrações à norma 
atenderão ao disposto no art. 56 da Lei n.º 8.078, de 
11 de setembro de 1990.

Na justificação, o Autor salienta que a vida mo-
derna nos expõe a variedade de fontes emissoras 
de radiações eletromagnéticas, destacando os apa-
relhos de telefonia móvel e as respectivas torres de 
transmissão.

Uma vez que existem suspeitas a respeito de 
danos à saúde provocados pelas radiações eletromag-
néticas, o Autor considera que o Estado tem o dever 

de proteger a população por meio de normas de se-
gurança que promovam a certificação dos produtos e 
o devido esclarecimento da sociedade.

A Comissões de Seguridade Social e Família, e 
a de Economia, Indústria, Comércio e Turismo apre-
ciarão o mérito da matéria, em caráter conclusivo, 
de acordo com o art. 24, II, cabendo à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação, o exame dos as-
pectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
regimentalidade e de técnica legislativa. 

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O ilustre Autor apresenta proposição que objetiva 
promover a segurança dos cidadãos que se utilizam de 
produtos emissores de radiações eletromagnéticas.

De fato, são numerosos os aparelhos produtores 
de tais radiações, com os quais nos deparamos no dia-
a-dia, logo a proposição é meritória.

Os efeitos de tais radiações à saúde estão mais 
bem estabelecidos para os casos de exposições de 
curta duração, envolvendo todo o corpo, e associadas 
a freqüências mais elevadas. Em geral, tais efeitos são 
de natureza térmica.

O aumento do risco de desenvolvimento de câncer 
não foi comprovado, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Entretanto, estudos estão em an-
damento, no nível internacional, para melhor avaliar 
a situação.

Dados da OMS, baseados na revisão dos estudos 
disponíveis, indicam que as diretrizes desenvolvidas 
por cientistas da Comissão Internacional de Proteção 
contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP), são satis-
fatórias e aplicam consideráveis margens de segurança 
na determinação dos limites de exposição.

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) emitiu a Resolução nº 303, de 2002, que 
aprovou o Regulamento sobre Limitação da Exposição 
Humana a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromag-
néticos na Faixa de Radiofreqüências entre 9 kHz e 
300 GHz. O Regulamento da Anatel foi desenvolvido 
para permitir o uso seguro dos campos eletromagné-
ticos de radiofreqüências. Tal regulamento é baseado 
nas diretrizes da ICNIRP.

Considerando-se a existência de diretrizes téc-
nicas relacionadas à limitação da exposição humana 
às radiações eletromagnéticas, é indispensável que os 
usuários de aparelhos que produzam tais radiações 
tenham conhecimento do nível de radiação a que es-
tão expostos para que adotem as medidas preventivas 
adequadas.



53688 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

Consideramos que a avaliação de conformidade 
dos aparelhos por instituições credenciadas representa 
medida necessária para a utilização segura dos equi-
pamentos em questão.

Diante do exposto, e considerando o mérito sa-
nitário, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 
923, de 2003.

Sala da Comissão, 5 de fevereiro de 2003. – Depu-
tado Rafael Guerra, Relator.

I – Complementação de Parecer

Na reunião deliberativa desta Comissão, realiza-
da no dia 30 de novembro de 2004, após a leitura do 
meu parecer ao Projeto de Lei nº 923/03, este Relator 
propôs a modificação no texto do Projeto, acrescen-
tando a expressão “expedida pela Anatel” no final do 
parágrafo 1º do artigo 2º.

Essa alteração busca valorizar o trabalho feito 
pela Anatel em relação a proteção do consumidor, 
conferindo-lhe a responsabilidade de regulamentar e 
fiscalizar esses aparelhos.

Diante do exposto, votamos pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nº 923/03, com a emenda que apre-
sentamos em anexo. 

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Rafael Guerra, Relator.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao § 1º do artigo 2º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 2º  ..................................................
.§ 1º A Avaliação da conformidade será 

atestada por afixação de etiqueta, na forma do 
regulamento, expedida pela Anatel.”

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Rafael Guerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, com emenda,o Projeto de Lei nº 923/2003, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Rafael Guerra, 
que apresentou complementação de parecer.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, 

Dr. Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Pre-
sidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 

de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 1.086-A, DE 2003 
(Do Sr. Enio Bacci)

Institui o Programa Nacional de Incen-
tivo ao Combate à Fome e dá outras pro-
vidências; tendo parecer da Comissão de 
Seguridade Social e Família, pela rejeição 
(relator: DEP. MANATO).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Finanças e Tributação; Consti-
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Depu-
tado Enio Bacci, institui o Programa Nacional de Incentivo 
ao Combate à Fome, com a finalidade de captar recursos 
para o Programa Fome Zero do Governo Federal.

A implementação e a administração do progra-
ma caberão ao Ministério Extraordinário de Seguran-
ça Alimentar e Combate à Fome – MESA, que deverá 
desenvolver projetos regionais, destinando um mínimo 
de 70% da arrecadação das doações à região que as 
efetuou.

O montante de recursos arrecadados será publi-
cado, anualmente, até o dia 28 de fevereiro.

A proposição trata de normas sobre deduções 
do Imposto Sobre a Renda, para as pessoas físicas 
e jurídicas que efetuarem doações ao programa, sem 
prejuízo de outros benefícios, abatimentos e dedu-
ções em vigor.

A movimentação das doações será feita através 
de conta bancária específica, em nome do Programa 
Fome Zero do MESA, sendo vedada a intermedia-
ção.

Fixa prazo de sessenta dias para a regulamen-
tação pelo Poder Executivo.

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição em tela vem instituir mais um pro-
grama de transferência de renda, no âmbito do já co-
nhecido Fome Zero do Governo Federal.
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Entendemos ser natural o surgimento de propos-
tas com o intuito de oferecer sustentação e, assim, 
poder viabilizar o nobre ideal lançado pelo Presidente 
da República, na luta contra a fome, a miséria e a ex-
clusão social em nosso País.

Contudo, a criação de novos programas para im-
pulsionar outros já existentes não nos parece a melhor 
alternativa. Não é por falta deles que se avolumam 
críticas ao andamento e à efetividade dos trabalhos 
do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, 
responsável pela implantação do Fome Zero; também 
não será através da criação de novos programas que 
estaremos garantindo o sucesso do atual.

Melhor seria se todos os programas da esfera fe-
deral fossem unificados, a fim de concentrar esforços, 
definir metas abrangentes e estabelecer um foco capaz 
de levar a nossa sociedade ao tão almejado sonho da 
erradicação da miséria e da pobreza.

Nesse sentido, foi concebido o Programa Unifica-
do de Transferência de Renda Com Condicionalidades, 
denominado Bolsa-Família, com o objetivo de reunir 
os quatro programas federais até então existentes, a 
saber: o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, o Car-
tão-Alimentação e o Auxílio-Gás, todos coordenados 
com o Fome Zero.

Dessa forma, a instituição do cadastro único per-
mitirá diminuir as despesas operacionais, proporcionan-
do mais receita para o programa, além de aumentar 
o número de famílias beneficiadas, tendo o Governo 
Federal fixado a meta de registrar 3,6 milhões de fa-
mílias no ano de 2003.

Acreditamos, portanto, que os esforços serão so-
mados e os resultados potencializados, se as idéias 
e as ações estiverem voltadas para os programas já 
existentes, no intuito de aprimorá-los cada vez mais e 
de atingir uma quantidade maior de pessoas neces-
sitadas.

Acrescentamos, ainda, que o programa proposto 
pelo Projeto de Lei no 1.086, de 2003, não traz maiores 
inovações na competência desta Comissão de Segu-
ridade Social e Família, uma vez que se restringe a 
dispor, precipuamente, sobre normas relativas a de-
duções no Imposto Sobre a Renda.

A esse respeito, caberá a análise da questão à Co-
missão de Finanças e Tributação, que nos sucederá.

Pelo exposto, votamos, no mérito, pela rejeição 
do Projeto de Lei no 1.086, de 2003.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2003. – Depu-
tado Manato, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 

o Projeto de Lei nº 1.086/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Manato.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, Dr. 
Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Presi-
dentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 
de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 1.780-A, DE 2003 
(Do Sr. Léo Alcântara)

Dispõe sobre a fixação de prazo para 
o cumprimento do disposto no art. 16 da 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 
tendo parecer da Comissão de Viação e 
Transportes, pela aprovação, com emenda 
(relator: DEP. CHICO DA PRINCESA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes
Parecer Vencedor

O presente projeto de lei pretende fixar o prazo de 
três anos para que os veículos de transporte coletivo 
cumpram os requisitos de acessibilidade estabelecidos 
nas normas técnicas específicas, conforme determina 
o artigo 16 da Lei n° 10.098, de 2000.

Nesta comissão, o citado projeto recebeu pare-
cer favorável do ilustre Deputado Humberto Michiles, 
pois entende que se faz necessário tal prazo devido o 
tamanho da frota circulante no país.

No entanto, entendemos que o presente projeto 
deve sofrer algumas alterações. Senão vejamos.

Em parecer técnico da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Carroçarias para Ônibus – FABUS da-
tado de 07 de outubro de 2003, a referida entidade 
faz uma avaliação técnica sobre a questão da acessi-
bilidade no transporte coletivo em ônibus rodoviário e 
urbano com relação à Lei n° 10.098, de 2000 e conclui 
pela inviabilidade técnica de se realizar adaptações 
nos veículos em circulação que promovam alterações 
nas estruturas dos citados veículos. 



53690 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

O mesmo relatório ainda conclui que a instalação de 
um dispositivo como o elevador acarretará um acréscimo 
no peso do veículo entre 400 a 500 kg devido ao peso 
unitário do mesmo e reforços estruturais, fechamentos e 
isolamentos necessários para o devido funcionamento, o 
que poderá provocar um desequilíbrio dinâmico e estático 
do veículos, comprometendo a segurança do mesmo. 

Cabe salientar que o Código de Trânsito Brasi-
leiro, nos seus artigos 106, 107 e 113 estabelece uma 
série de procedimentos e restrições a alterações em 
veículos que envolvam requisitos de segurança.

Diante de todo exposto, constatamos a inviabili-
dade de adaptação dos veículos em circulação, sendo 
somente possível a adequação dos novos veículos que 
já sairiam das fábricas equipados com os requisitos de 
acessibilidade estabelecidos em normas técnicas.

Desta forma, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei n° 1780/2003, com a seguinte emenda modifi-
cativa que apresentamos. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 2004. 
– Chico da Princesa, Deputado Federal PL/PR.

EMENDA MODIFICATIVA

Modifique-se o artigo 2o do presente projeto: 

“Art. 2o – No prazo de 3 anos da data 
de publicação desta Lei, os veículos novos 
de transporte coletivo deverão ser fabricados 
cumprindo os requisitos de acessibilidade es-
tabelecidos nas normas técnicas específicas, 
conforme determina o Art. 16 da Lei n° 10.098, 
de dezembro de 2000.”

Sala de Comissões, 30 de novembro de 2004. 
– Chico da Princesa, Deputado Federal, PL/PR.

Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, o 
Projeto de Lei nº 1.780/03, com emenda, nos termos 
do parecer vencedor do relator, Deputado Chico da 
Princesa. Oparecer do deputado Humberto Michiles 
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wellington Roberto – Presidente, Giacobo, Pe-

dro Chaves e Neuton Lima – Vice-Presidentes, Car-
los Santana, Chico da Princesa, Domiciano Cabral, 
Francisco Appio, Hélio Esteves, Lael Varella, Marcelo 
Castro, Marcelo Teixeira, Leodegar Tiscoski e Pedro 
Fernandes.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Wellington Roberto, Presidente.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do projeto: 

“Art. 2o – No prazo de 3 anos da data 
de publicação desta Lei, os veículos novos 
de transporte coletivo deverão ser fabricados 
cumprindo os requisitos de acessibilidade es-
tabelecidos nas normas técnicas específicas, 
conforme determina o Art. 16 da Lei n° 10.098, 
de dezembro de 2000.”

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Wellington Roberto, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO  
HUMBERTO MICHILIS

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Nobre 
Deputado Léo Alcântara, fixa o prazo de três anos, da 
data de publicação da lei oriunda desta proposição, para 
que os veículos de transporte coletivo cumpram os requi-
sitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técni-
cas específicas, conforme determina o art. 16 da Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que “Estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção de 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências”.

Segundo o Autor, o direito de ir e vir é um princípio 
constitucional e baseado nesse princípio o constituinte de-
terminou no art. 227, § 2º, da Carta Magna, a edição de lei 
para garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiên-
cia a logradouros e edifícios de uso público, bem como ao 
transporte coletivo. No entanto, a Lei nº 10.098/00, editada 
para esse fim, embora estabeleça normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade, não estipula 
prazo para que os veículos sejam adaptados. Ao estatuir 
que os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 
requisitos de acessibilidade previstos em normas técnicas 
específicas, remete o assunto à regulamentação, que até 
o presente não foi elaborada.

Nesse sentido, justifica o autor, faz-se necessá-
rio o estabelecimento de prazo para que as empresas 
prestadoras de serviços de transporte público adap-
tem suas frotas e garantam o acesso adequado às 
pessoas com limitações de mobilidade, como queria 
o constituinte originário.

Considerando o tamanho da frota, o autor propõe 
o prazo de três anos, a partir da publicação da lei, para 
a execução do trabalho de adequação nos veículos de 
transporte coletivo. 

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

É o relatório.

Voto 

Louvamos a intenção do Deputado Léo Alcânta-
ra, pois o projeto de lei em análise trata de um assun-
to muito importante para o resgate da cidadania dos 
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portadores de deficiência, qual seja, facilitar o acesso 
dessas pessoas aos veículos de transporte coletivo.

Nessa linha, entendemos que a proposição em 
exame é oportuna e de destacado mérito, uma vez que 
estipula prazo para o cumprimento dos requisitos de 
acessibilidade como determinado pelo art. 16 da Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. A citada Lei, 
estatui naquele artigo a obrigatoriedade de observância 
das normas técnicas, sem no entanto, preocupar-se 
com a definição de prazo para sua elaboração e imple-
mentação. Assim, a proposta em tela, vem dar eficácia 
ao art. 16 da Lei nº 10.098/00, ao estabelecer o prazo 
de três anos para o seu cumprimento.

Além disso, é importante ressaltar que a fixação 
do prazo de três anos, contados a partir da publicação 
da lei, para a adequação da frota de transporte coletivo, 
demonstra a preocupação do Autor em conceder tempo 
suficiente para que as concessionárias de transporte 
público realizem os trabalhos de adaptação dos seus 
veículos, de modo a atender o disposto nas normas 
técnicas que regulam a matéria.

Diante de todo o exposto, nosso voto é pela 
APROVAÇÃO, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 
1.780, de 2003.

Sala da Comissão, 5 de julho de 2004. – Depu-
tado Humberto Michiles.

PROJETO DE LEI N.º 1.929-A, DE 2003 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Estabelece normas para registro de 
diploma e inscrição nos Conselhos Profis-
sionais dos graduados em Medicina, Enfer-
magem, Farmácia, Bioquímica, Odontologia 
e Fisioterapia”.; tendo parecer da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela rejeição 
(relator: DEP. RAFAEL GUERRA).

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; Constituição e Justiça e de 
Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

A proposição apresentada pelo Deputado Carlos 
Nader estabelece que os graduados em Medicina, En-
fermagem, Farmácia, Bioquímica, Odontologia e Fisio-
terapia só terão seus diplomas registrados definitiva-
mente no Ministério da Educação ou nas Universidades 
ou Faculdades e inscritos nos respectivos Conselhos 

Profissionais após um ano de exercício profissional, em 
caráter de estágio remunerado, em Municípios onde a 
proporção profissional/habitante seja igual ou inferior 
a um profissional para 1000 habitantes.

O projeto explicita que durante o período de es-
tágio os graduados terão registro e inscrição provi-
sórios.

Na justificação, o Autor menciona a concentração 
dos profissionais da área de saúde nas regiões Sul e 
Sudeste e nas Capitais, em função da concentração 
das instituições de ensino e das melhores condições 
para o exercício e aperfeiçoamento profissionais nes-
sas regiões.

Tal concentração estaria agravando os índices 
sanitários da população residente em outras regiões.

O mérito da matéria será examinado pelas Co-
missões de Seguridade Social e Família, e de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, em caráter 
conclusivo, de acordo com o art. 24, II, do Regimento 
Interno, cabendo à Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Redação, o exame dos aspectos de constitu-
cionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade 
e de técnica legislativa.

Decorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de autoria do ilustre Deputado Car-
los Nader demonstra a sensibilidade do Autor para a 
questão da concentração dos profissionais de saúde 
nas regiões de maior desenvolvimento econômico do 
País, o que, certamente, apresenta reflexos negativos 
na atenção à saúde da população das áreas menos 
privilegiadas. 

Segundo a publicação “Medindo as desigualda-
des em saúde no Brasil: uma proposta de monitora-
mento”, da Organização Pan-Americana da Saúde e 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2001), a 
oferta de médicos na região Sudeste se situa bastante 
acima da média brasileira que é de 1,60 médicos/mil 
habitantes. A região Norte possui quatro vezes menos 
médicos que a média brasileira e um sexto da média 
da região Sudeste. 

A mesma publicação indica que os odontólogos 
apresentam distribuição espacial semelhante a dos 
médicos, e que a distribuição dos profissionais de en-
fermagem é mais eqüitativa.

Apesar de identificar adequadamente a existência 
do problema representado pela distribuição desigual 
de profissionais de saúde no País, a proposição não 
apresenta soluções para intransponíveis situações que 
seriam geradas pela mesma.
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Preocupa-nos sobremaneira imaginar que “todos” 
os graduados das áreas de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia, Bioquímica, Odontologia e Fisioterapia te-
riam que trabalhar por um ano em Municípios onde a 
proporção profissional/habitante seja igual ou inferior a 
um profissional para 1000 habitantes, antes de terem 
acesso ao registro profissional definitivo. 

Essa medida concentraria os recém-graduados 
em municípios de pequeno porte, provocando defici-
ências na atenção à saúde nos demais municípios do 
País, gerando novos e inaceitáveis desequilíbrios.

A medida praticamente impediria, por exemplo, 
que médicos recém-graduados pudessem participar 
de programas de residência médica e de especializa-
ção, em geral situados nos grandes centros urbanos. 
Isso representaria considerável prejuízo à formação 
do profissional, que naturalmente busca esse tipo 
de aperfeiçoamento logo após a graduação, além de 
privar os referidos programas de sua clientela mais 
importante.

A proposição seria, também, responsável por si-
tuações quase insolúveis, pois os graduados não po-
deriam atuar como profissionais com registro definitivo, 
de modo que não poderiam exercer suas funções em 
toda a plenitude, e, conseqüentemente, não poderiam 
satisfazer todas as demandas das comunidades em 
que estivessem trabalhando.

Salientamos, por fim, que a legislação que trata 
do exercício das profissões em questão não menciona 
a necessidade de estágio após a graduação para que 
o profissional obtenha seu registro profissional.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei no 1.929, de 2003.

Sala da Comissão, 5 de fevereiro de 2003. – Depu-
tado Rafael Guerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 1.929/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, Dr. 
Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Presi-
dentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 
de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.390-A, DE 2003 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, que “dispõe sobre a proteção 
do consumidor e dá outras providências”; 
tendo parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação deste e do de 
nº 4.003/2004, apensado, com substitutivo 
(relator: DEP. RENATO COZZOLINO).

Despacho: Às Comissões de: Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; 
e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 
54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências”.

Para isso, propõe a inclusão do parágrafo terceiro 
ao artigo 25, conceituando fornecedor como aquele que 
coloca no mercado produtos novos e usados. Propõe 
também alteração do inciso II do artigo 26 da referida 
lei, ampliando o prazo para reclamação por vícios apa-
rentes ou de fácil constatação, de noventa dias para 
cento e oitenta dias, quando se tratar de fornecimento 
de serviço e de produtos duráveis.

O Projeto de Lei nº 4.003, de 2004, apenso, altera 
o artigo 26, incisos I e II, e, acrescenta o parágrafo 4º 
ao artigo 26 da lei em questão.

Propõe-se no projeto apenso aumentar o pra-
zo para reclamação por vícios aparentes ou de fácil 
constatação, de trinta dias para sessenta dias, tratan-
do-se de fornecimento de serviços e de produtos não 
duráveis, e de noventa dias para cento e oitenta dias, 
tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos 
duráveis. Além disso, obriga-se o reinício da contagem 
desses prazos, a partir da data da solução do proble-
ma, pelo fornecedor do produto ou serviço, no caso 
de ocorrência de vício aparente ou oculto devidamente 
registrado e reclamado pelo consumidor.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas aos projetos.

II – Voto do Relator

Como pode ser observado, os dois projetos tra-
zem grandes contribuições para o aperfeiçoamento da 
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Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 
Defesa do Consumidor).

É de se concordar plenamente com os argu-
mentos apresentados pelos autores dos projetos em 
questão, ilustres Deputados Celso Russomanno e 
Almir Moura. 

Realmente, são curtos os prazos para o consumi-
dor reclamar por vícios ocultos ou aparentes de produ-
tos ou serviços não duráveis e duráveis adquiridos no 
mercado de consumo. Isso é verdadeiro tanto no que 
se refere a produtos novos quanto a usados.

Da mesma forma, faz-se necessária a reconta-
gem de prazo decadencial após a solução de vício 
reclamado pelo consumidor, pois, se tinha o direito no 
momento da aquisição do produto novo é lógico que 
mantenha o mesmo direito, após o conserto ou subs-
tituição do produto ou serviço.

Diante do exposto, voto pela aprovação dos Pro-
jetos de Lei nº 2.390, de 2003, e 4.003, de 2004, apen-
so, na forma do Substitutivo, anexo.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2004. 
– Deputado Renato Cozzolino, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 2.390, DE 2003

O Congresso Nacional decreta
Art. 1º Os arts. 25 e 26 da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, passam a vigorar com as seguin-
tes redações:

“Art. 25.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Entende-se como fornecedor, nos 

termos do art. 3º desta lei, aquele que coloca 
no mercado produtos novos e usados, fazendo 
disto o seu negócio.

Art. 26.  ..................................................
 ..............................................................
I – sessenta dias, tratando-se de forne-

cimento de serviços e de produtos não du-
ráveis;

II – cento e oitenta dias, tratando-se de 
fornecimento de serviços e de produtos du-
ráveis.

 ..............................................................
§ 4º A ocorrência de vício aparente ou 

oculto devidamente registrado e reclamado 
pelo consumidor, obriga o reinício da contagem 
dos prazos mencionados nos incisos I e II deste 
artigo, a partir da data da solução do problema 
pelo fornecedor do produto ou serviço.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 23 de setembro de 2004. 
– Deputado Renato Cozzolino, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
o Projeto de Lei nº 2.390/2003, e o PL nº 4.003/2004, 
apensado, com substitutivo, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Renato Cozzolino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Lima – Presidente, Luiz Bittencourt e Ju-

lio Lopes – Vice-Presidentes, Celso Russomanno, Dr. 
Rosinha, Jorge Gomes, Leandro Vilela, Marcos Abra-
mo, Maurício Rabelo, Medeiros, Pastor Pedro Ribeiro, 
Renato Cozzolino, Robério Nunes, Simplício Mário, 
Wladimir Costa, Alex Canziani, Marcelo Guimarães 
Filho e Max Rosenmann.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Paulo Lima, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.653-A, DE 2003 
(Do Sr. Wilson Santos)

Dispõe sobre a distribuição geográfi-
ca igualitária de cinqüenta por cento dos 
recursos do Fundo Nacional de Cultura 
(FNC) entre projetos culturais executados 
nas vinte e sete Unidades da Federação; 
tendo parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela rejeição (relator: DEP. PAULO 
RUBEM SANTIAGO).

Despacho: Às Comissões de: Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
Ricd); e Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O presente projeto de autoria do ilustre Deputado 
Wilson Santos (PSDB-MT) pretende modificar o art. 5 º 
da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), 
mediante a determinação de que 50% dos recursos do 
Fundo Nacional de Cultura (FNC) sejam distribuídos, 
eqüitativamente, para os projetos culturais dos 27 en-
tes federativos da União, de modo a contribuir com a 
descentralização desse Fundo e, consequentemente, 
contemplar todas as regiões geográficas do País.

Segundo o autor da proposição, “um dos seus 
objetivos fundamentais é promover e estimular a re-
gionalização da produção cultural e artística brasileira, 
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com valorização dos recursos humanos e conteúdos 
locais. Para isso, é fundamental efetivar a distribuição 
regional eqüitativa dos recursos, a serem aplicados na 
execução de projetos culturais e artísticos, bem como 
de preservação e proteção do patrimônio cultural e 
histórico regional brasileiro.”

O projeto de lei foi distribuído para as Comissões 
de Educação e Cultura, Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). Esgota-
do o prazo regimental, não foram oferecidas emendas 
ao Projeto. Cabe-nos, agora, por designação da Pre-
sidência da CEC a elaboração do respectivo parecer, 
onde nos manifestaremos acerca do mérito cultural 
da proposição.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais co-
nhecida como “Lei Rouanet” (Lei nº 8.313/91), instituiu 
o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), 
constituído de importantes mecanismos de fomento 
à atividade artístico-cultural. Entre eles, destaca-se 
o Fundo Nacional de Cultura (FNC). A própria Lei, ao 
instituir o FNC, determinou que uma de suas finalida-
des é, entre outras, “estimular a distribuição regional 
eqüitativa dos recursos a serem aplicados na execu-
ção de projetos culturais e artísticos e favorecer a vi-
são interestadual, estimulando projetos que explorem 
propostas culturais conjuntas, de enfoque regional” 
(art. 4º, incisos I e II).

Segundo o autor da proposição, esse projeto pre-
tende corrigir distorções apresentadas na aplicação 
da lei, onde, grande parte dos recursos são alocados 
nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pelo 
projeto, determina-se que 50% dos recursos do FNC 
sejam aplicados, de forma eqüitativa, no atendimento 
aos projetos artístico-culturais das 27 unidades da fe-
deração brasileira. Ocorre que essa concentração de 
recursos no eixo Rio-São Paulo, em torno de 78% do 
montante, são provenientes do Mecenato e não do 
Fundo Nacional de Cultura. 

Concordamos que é necessário fazer um esfor-
ço para o desenvolvimento de uma política de des-
centralização dos recursos da Lei, possibilitando que 
os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste possam usufruir dos benefícios nela previstos. 
No entanto, acreditamos que o critério geográfico da 
distribuição eqüitativa dos recursos entre os entes da 
federação não é o melhor mecanismo a ser instituído. 
Sabemos que o critério geográfico não reflete a diver-
sidade cultural de nosso País, nem contempla todos os 
segmentos artísticos que a lei pode e deve abranger 

(artes cênicas, música, patrimônio histórico, cinema, 
livros e literatura, entre outros).

Em recente audiência pública no âmbito desta 
Comissão, tivemos conhecimento de que, em breve, 
o Ministério da Cultura (MinC) estará enviando a esta 
Casa proposta de reformulação da atual legislação 
de incentivo à cultura, resultado de um amplo debate 
realizado em diferentes pontos do território nacional e 
que contou com a participação de especialistas, artis-
tas, produtores e gestores culturais. Acreditamos que 
este seja o momento oportuno de nos manifestarmos 
e propormos mudanças substanciais para que, de fato, 
a Lei Rouanet cumpra sua função social no fomento 
às múltiplas manifestações artísticas de nossa rica 
diversidade cultural.

Em face do exposto e ressalvando-se as boas 
intenções do autor da proposição, manifestamo-nos 
pela rejeição do PL n° 2.653, de 2003.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2004. – Depu-
tado Paulo Rubem Santiago, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 
2.653/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Paulo Rubem Santiago, contra o voto do Depu-
tado Lobbe Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, César Bandeira e 

João Matos – Vice-Presidentes, Alice Portugal, Átila 
Lira, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, 
Gastão Vieira, Iara Bernardi, Kelly Moraes, Lobbe Neto, 
Marinha Raupp, Milton Monti, Osvaldo Biolchi, Osvaldo 
Coelho, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Suely Cam-
pos, Eduardo Barbosa, Fátima Bezerra, Humberto 
Michiles, Luiz Bittencourt, Márcio Reinaldo Moreira, 
Paulo Rubem Santiago e Vanderlei Assis.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.671-A, DE 2003 
(Do Sr. Vander Loubet)

Cria o Fundo para Reassentamento de 
Ocupantes de Boa – Fé retirados de terras 
indígenas; tendo parecer da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, pela rejeição (relator: 
DEP. FRANCISCO TURRA).

Despacho: Às Comissões De Agricultura 
E Política Rural Finanças E Tributação Consti-
tuição E Justiça E De Redação (Art. 54 Ricd) 
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.671/2003, de autoria do no-
bre Deputado Vander Loubet, autoriza o Poder Executi-
vo a criar o Fundo para Reassentamento de Ocupantes 
de Boa-Fé retirados de terras indígenas, vinculado ao 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA. Os recursos destinar-se-ão à obtenção de 
terras para reassentamento e a programas de reas-
sentamento de ocupantes de boa-fé retirados de ter-
ras indígenas.

Nos termos da proposição, o patrimônio do Fun-
do deverá constituir-se de: dotações orçamentárias; 
percentual sobre as taxas cobradas para identificação 
georreferenciada de áreas acima de 4 módulos; percen-
tual sobre as taxas de serviços cadastrais; contribui-
ções e doações do setor público e privado; convênios 
com entidades nacionais e internacionais; resultado 
operacional próprio; e outras rendas, bens e valores 
a ele destinados.

Serão beneficiários do Fundo a ser criado os 
ocupantes de boa-fé retirados de terras indígenas já 
demarcadas ou em demarcação que, até a data da 
promulgação desta lei, não tiverem sido assentados 
nos termos do art. 4º do Decreto nº 1.775, de 1996.

II – Voto do Relator

PRELIMINARMENTE, considerando as dúvidas 
surgidas com a expressão OCUPANTES DE BOA-
FÉ, entendemos oportuno tecer breves comentários 
acerca do tema. Começamos, pois, por anotar que a 
propriedade plena se configura pelo domínio e posse 
do bem. A posse ou ocupação decorrente do domínio 
é posse legítima. 

No caso em tela, a posse dos que foram ou serão 
retirados das terras indígenas era, inicialmente, posse 
legítima porque estribada em título de domínio expedido 
pelo Poder Público ou dele originado. A Constituição 
de 1988, todavia, declarou nulos e extintos os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse 
das terras indígenas. Assim, referidos proprietários, que 
antes de 1988 detinham a propriedade plena de seu 
imóvel, vale dizer, domínio e posse, passaram a ser 
considerados meros detentores da posse, a ocupan-
tes, uma vez que foram declarados nulos seus títulos 
de domínio. E são considerados ocupantes de boa-fé 

porque sua posse era apoiada em títulos supostamente 
válidos. Daí, a boa-fé.

NO MÉRITO, é de se questionar a validade, a 
conveniência de mais um dispositivo legal que não tem, 
por si só, o condão de destinar, ao fundo que cria, os 
recursos necessários à consecução dos objetivos pre-
vistos. Por acaso o Executivo cumpriu a determinação 
do Decreto nº 1.775/96, relativa à prioridade ao reassen-
tamento dos ocupantes de boa-fé retirados das áreas 
indígenas? Se para o assentamento dos trabalhadores 
rurais sem terra, bandeira maior do atual Governo, não 
têm sido alocados os recursos necessários, por que 
acreditar que este mesmo Governo daria prioridade ao 
reassentamento dos referidos ocupantes de boa-fé, le-
vando-se em conta, sobretudo, que estes não montam 
acampamentos e não invadem propriedades?

Não faltam ao Presidente Lula, como não falta-
ram aos seus antecessores, os instrumentos legais 
necessários à execução dos planos de governo, ao 
atendimento das necessidades sociais da população 
e ao cumprimento das promessas feitas durante a 
campanha eleitoral. Aliás, são em número excessivo 
e desnecessário as leis deste País. Digo mais, acima 
de uma lei que obrigue o Poder Executivo a reassentar 
os ocupantes de boa-fé, está o dever moral de fazê-
lo, já que foi o Poder Público que laborou em erro, 
outorgando títulos que foram, posteriormente, consi-
derados nulos.

Melhor fora, para o autor desta proposição, que, 
ao invés de propor a criação de um Fundo de Reas-
sentamento, determinasse que nenhum ocupante de 
boa-fé pudesse ser retirado da área indígena antes do 
recebimento do título de domínio de área equivalente 
à que perdera por determinação constitucional. Fica, 
pois, a sugestão ao nobre Deputado Vander Loubet.

Ainda, e somente a título de esclarecimento aos 
meus nobres pares, pois que é matéria afeta a outra 
Comissão, é de se anotar que as taxas cobradas para 
identificação georreferenciada e as taxas de serviços 
cadastrais de que trata o art. 2º da proposição ora 
analisada, devido à sua natureza tributária, instituídas 
em razão do exercício regular do poder de polícia, não 
podem ser desvinculadas do custeio da atividade que 
as geraram.

Por todo o exposto, votamos pela rejeição do Pro-
jeto de Lei nº 2.671, de 2003, conclamando os Senhores 
Deputados presentes a idêntico posicionamento.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2004. – Depu-
tado Francisco Turra, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abasteci-
mento e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária 
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realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 2.671/2003, 
contra o voto do Deputado João Grandão, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Francisco Turra.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 Fábio Souto e Assis Miguel do Couto – Vice-Pre-

sidentes, Airton Roveda, Anivaldo Vale, Antonio Car-
los Mendes Thame, Augusto Nardes, Carlos Dunga, 
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Perei-
ra, Francisco Turra, Heleno Silva, João Grandão, José 
Carlos Elias, Júlio Redecker, Luis Carlos Heinze, Moa-
cir Micheletto, Odílio Balbinotti, Ronaldo Caiado, Silas 
Brasileiro, Waldemir Moka, Zé Geraldo, Zonta, Alberto 
Fraga, Érico Ribeiro, Leandro Vilela, Mário Assad Jú-
nior, Odair e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Fábio Souto, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI N.º 2.672-A, DE 2003 
(Do Senado Federal – Tião Viana) 

PLS Nº 85/2002 
OFÍCIO Nº 223/2003 – SF

Altera a Lei nº 9.313, de 13 de novem-
bro de 1996, que dispõe sobre a distribui-
ção gratuita de medicamentos aos portado-
res do HIV e doentes de AIDS, para incluir 
nesse benefício os portadores dos vírus 
das hepatites, os doentes com hepatites 
crônicas e com fibrose cística; tendo pa-
recer da Comissão de Seguridade Social e 
Família, pela aprovação deste, com emen-
das, e pela rejeição dos de nºs 2.092/2003 
e 3.706/2004, apensados (relator: DEP. RA-
FAEL GUERRA).

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; e Constituição e Justiça e 
de Redação (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

O projeto de lei em análise, oriundo do Senado 
Federal, tem o objetivo de alterar a Lei nº 9.313, de 
13 de dezembro de 1996, que garante a distribuição 
gratuita de medicamentos aos portadores e doentes 
do HIV, para incluir a mesma garantia aos pacientes 
de Hepatite B, Hepatite C, Hepatite Delta, Hepatites 
Crônicas e Fibrose Cística (mucoviscidose).

Prevê a padronização dos medicamentos que 
seriam utilizados nestas doenças, pelo Ministério da 

Saúde, a qual seria revista sempre que o conhecimento 
científico assim o exigir.

Ao projeto principal foi apensado o Projeto de 
Lei nº 2.092, de 2003, de autoria do Deputado Antonio 
Carlos Mendes Thame, que tem o objetivo de garantir 
toda a medicação, bem como exames de diagnóstico, 
aos pacientes portadores de Hepatite C Viral.

Além de prever a padronização terapêutica, de 
forma semelhante ao projeto principal, este PL estabe-
lece que as despesas decorrentes da implementação 
da lei serão financiadas com recursos do orçamento 
da Seguridade Social da União.

Em sua justificação, o autor aponta o fato de que 
o tratamento da Hepatite C leva um ano, em média, e a 
medicação tem custos elevados. Alega que as despe-
sas para o custeio dos remédios estaria compensada 
com o incremento de recursos que o SUS terá com 
a Emenda Constitucional nº 29/00, que incorpora ao 
orçamento setorial a variação do PIB.

Também foi apensado ao principal o Projeto de 
Lei n.º 3.706, de 2004, do Deputado Eduardo Paes, 
que tem o objetivo de garantir medicação e material 
médico aos pacientes portadores de doenças crôni-
cas. Para tanto, define o que é doença crônica, enu-
mera dez doenças que se enquadram nesse conceito, 
deixando em aberto a possibilidade do Ministério da 
Saúde incluir outras enfermidades, estabelece prazos 
e outros detalhes para a aquisição e distribuição dos 
medicamentos aos pacientes e prevê que os recursos 
necessários devem ser previstas no orçamento esta-
dual e municipal a partir das transferências federais, 
entre outras providências.

Alega, em sua justificação, que à semelhança do 
que acontece com os portadores do HIV, os pacientes 
de doenças crônicas devem receber os medicamentos 
necessários ao seu tratamento de forma ágil e sem 
sujeitarem-se a interrupções.

A matéria será discutida em forma conclusiva, 
em seu mérito, nesta Comissão de Seguridade Social 
e Família, conforme prevê o art. 24, II do Regimento 
Interno. Em seguida será apreciada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania em seus 
aspectos regimentais, constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa.

No prazo regimental, não foram oferecidas emen-
das.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Este projeto de lei aprovado no Senado Federal, 
que chega agora para apreciação desta Câmara dos 
Deputados, bem como os seus apensos, abordam tema 
de grande importância social: a assistência farmacêuti-
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ca proporcionada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nossa condição de ex-gestor estadual do SUS – na 
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais – e 
de médico e político militante da saúde pública brasi-
leira, nos permite afirmar com maior fundamento que 
a precariedade da assistência farmacêutica prestada 
pelo SUS é um dos seus principais problemas. 

De fato, a assistência farmacêutica é um tema 
que exige permanente esforço por parte dos gestores 
municipais e estaduais do SUS, em face da importân-
cia dos medicamentos na terapêutica moderna e da 
insuficiência de suprimento nos serviços públicos de 
saúde.

Calcula-se que cerca de 80 milhões de brasileiros 
não tenham poder aquisitivo suficiente para comprar 
os medicamentos de que necessitam na rede de far-
mácias comerciais. A recuperação da sua saúde de-
pende, por conseqüência, inteiramente do suprimento 
regular e suficiente do SUS.

A Lei n.º 9.313, de 1996, que garante a provisão 
estatal de medicamentos aos doentes e portadores do 
vírus HIV, foi aprovada em meio a um clima de gran-
de preocupação com a difusão da epidemia em nos-
so País. A estrutura da doença e da sua propagação 
era ainda pouco conhecida. Os prognósticos eram os 
mais sombrios, tendo em vista a letalidade, a força e 
a facilidade de transmissão do vírus, a baixa instrução 
da nossa população e as dificuldades orçamentárias 
do SUS. Uma autêntica devastação era esperada até 
mesmo pelos organismos multilaterais, que projetavam 
percentuais catastróficos de atingidos no País. O pro-
grama de combate à difusão do HIV, entretanto, reali-
zado pelo SUS em cooperação com organizações da 
sociedade, conseguiu conter a epidemia, restringindo-a 
a níveis muito menores que os esperados. 

Sob o ponto de vista epidemiológico, infere-se 
que as campanhas educativas, o uso de preservativos 
e a mudança de comportamento dos grupos de maior 
risco tenham sido mais importantes na contenção da 
transmissão do que o amplo acesso aos antiretrovirais. 
Sob o ponto de vista clínico, no entanto, o uso des-
ses medicamentos trouxe maior expectativa de vida, 
menos doenças oportunistas, diminuição das interna-
ções e melhor qualidade de vida ao doente. Deve-se 
mencionar o papel decisivo de um empréstimo obtido 
junto ao Banco Mundial – US$ 160 milhões para serem 
usados em cinco anos, com uma contrapartida nacional 
de US$ 90 milhões, em sua primeira fase.

Em 2002, os gastos com os 12 medicamentos an-
tiretrovirais do programa consumiram cerca de R$ 550 
milhões, cerca de um quarto do gasto total do SUS com 
medicamentos, excluindo os gastos com medicamentos 
embutidos no pagamento das internações hospitalares. 

Em outras palavras, uma única enfermidade, embora 
grave problema de saúde pública, consome cerca de 
25% dos recursos destinados aos medicamentos em 
todo o sistema de saúde pública.

Entendemos perfeitamente que algumas hepa-
tites, em especial a Hepatite C, têm um potencial de 
incapacitação semelhante ao da Aids e uma preva-
lência também semelhante no País, embora não se 
saiba, com precisão, qual a magnitude da contami-
nação da população com o vírus C. Estudo realizado 
por pesquisadores do Hospital Emílio Ribas (SP), em 
amostra aleatória entre doadores de sangue na cidade 
de São Paulo, apontou uma prevalência de 1,42% de 
positividade de anticorpos anti VHC. Uma extrapolação 
simples deste dado acusaria a existência de cerca de 
2 a 3 milhões de brasileiros infectados pelo vírus da 
Hepatite C. A infecção é geralmente assintomática e 
80% dos casos evoluem para a forma crônica. Dentre 
estes, cerca de 20% acabam em cirrose hepática, sendo 
uma das maiores causas de transplante de fígado. O 
tratamento farmacológico revela-se muito oneroso.

As Hepatites B e C (agudas e crônicas) e outras 
doenças crônicas, assim como a Fibrose Cística, ob-
jetos dos projetos de lei n.º 2.672/03 e n.º 2.093/03, 
são doenças cujos tratamentos estão contemplados no 
quadro de medicamentos chamados de excepcionais 
pelo seu custo elevado. Atualmente, o SUS supre os 
seguintes medicamentos para estas doenças:

a) Dornase Alfa – fibrose cística; 
b) Enzimas Pancreáticas –fibrose cística
c) Interferon Alfa 2a ou 2b – hepatite viral crô-

nica B e C;
d) Interferon Alfa Peguilado – hepatite viral crô-

nica C;
e) Lamivudina – hepatite viral B (aguda e crô-

nica);
f) Imunoglobulina da Hepatite B – hepatite B 

aguda e crônica;
g) Ribavirina – hepatite viral crônica C;
h) Ciclosporina – heptite crônica.
Algumas das doenças crônicas do Projeto de Lei 

n.º 3.706/04, apensado, também estão contempladas 
com medicamentos desse programa, como a própria 
aids, a psoríase crônica, a artrite reumatóide, a asma 
e a doença de Parkinson.

Em 2002 os gastos com todos os medicamentos 
excepcionais, que são 90 no total, foram da ordem de 
R$ 450 milhões. A aquisição e distribuição destes medi-
camentos são de responsabilidade dos estados, sendo 
financiada com recursos do Ministério da Saúde, por 
meio da “Autorização de Procedimento de Alta Com-
plexidade” (APAC). Há cadastros para cada uma das 
doenças contempladas nesse programa, que permitem 
a identificação do usuário e o seu acompanhamento 
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de acordo com os “Protocolos Clínicos e Diretrizes Te-
rapêuticas”, onde estão estabelecidos os critérios de 
diagnóstico, o tratamento preconizado, os mecanismos 
de controle, acompanhamento e verificação.

Estes protocolos, elaborados por especialistas 
clínicos colaboradores especialmente convidados, a 
exemplo do que acontece com os da Aids, racionali-
zam a prescrição e o fornecimento de medicamentos, 
reduzindo a influência exercida pelas estratégias de 
vendas da indústria.

Entretanto, a escassez de recursos e/ou a inépcia 
de alguns gestores do SUS, faz com que, em muitos 
estados, o fornecimento desses medicamentos não 
seja regular ou mesmo não aconteça para muitos do-
entes. Este é o principal motivo da existência de milha-
res de ações judiciais movidas por pacientes cadas-
trados que não conseguem cumprir o tratamento por 
falta de medicamentos neste funcionamento do SUS; 
e percorrer os caminhos adequados para que o SUS 
se consolide enquanto política de Estado essencial à 
nossa sociedade.

Embora as hepatites, a fibrose cística e a maio-
ria das doenças referidas no último PL apensado se-
jam doenças cujos tratamentos farmacológicos já es-
tão estruturados e regulamentados e, não obstante a 
obrigatoriedade (dos gestores) do SUS em suprir os 
medicamentos necessários destas e de qualquer outra 
doença, conforme estabelece a Constituição Federal 
em ser art. 198, inciso II, entendemos que as propo-
sições merecem ser aprovadas, pois garantirão mais 
efetivamente o direito dos pacientes.

O PL n.º 3.706/04, do ilustre Deputado Eduar-
do Paes, busca a mesma garantia de suprimento de 
medicamentos aos pacientes de doenças crônicas e 
enumera algumas delas. Porém, a proposição desce 
a detalhes de procedimentos que, por um lado, não 
cabem em lei federal e, por outro são equivocados. Es-
tabelece, por exemplo, que as secretarias estaduais e 
municipais de saúde devem adquirir os medicamentos 
ou materiais mas que essa aquisição somente poderá 
ser feita mediante apresentação de laudo médico e de 
receituário do SUS, com validade inferior a trinta dias. 
Estabelece também que as secretarias devem dispo-
nibilizar os medicamentos de forma centralizada, em 
um único setor, e têm prazo de cinco dias para comprar 
os medicamentos e materiais a partir da apresentação 
do laudo e do receituário. 

Sabemos que as aquisições devem ser feitas me-
diante licitação ou pregão e que estes procedimentos 
sugeridos nesse PL não se coadunam com tais pra-
zos e práticas. Há outros dispositivos descabidos no 
PL n.º 3.706/04, como o que indica que as secretarias 
estaduais e municipais devem fornecer os medicamen-

tos e materiais de acordo com a previsão de tempo 
– indeterminado ou de mais de um mês – quando a 
prescrição médica assim o determinar.

No entanto, entendemos que as doenças crônicas 
apontadas no PL n.º 3.706, de 2004, que não constam 
no PL principal, devem ser incluídas no benefício nele 
previsto. Para isso, oferecemos emenda que também 
modifica a ementa da proposição uma vez que esta 
não aborda apenas as hepatites e a fibrose cística.

Desse modo nos manifestamos pela a aprovação 
do Projeto de Lei n.º 2.672, de 2003, com a emenda 
anexa, e pela rejeição do Projeto de Lei n.º 2.092, de 
2003, por estar contemplado no projeto principal e do 
Projeto de Lei n.º 3.706, de 2004.

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2004. 
– Deputado Rafael Guerra, Relator.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1

Altera a Lei n.º 9.313, de 13 de novembro de 
1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de 
medicamentos aos portadores do HIV e doentes 
de aids, para incluir nesse benefício os portado-
res dos vírus das hepatites e de outras doenças 
crônicas. 

Dê-se ao art. 1 º do projeto a seguinte expres-
são:

“Art. 1º Receberão gratuitamente do Sis-
tema Único de Saúde, toda a medicação ne-
cessária ao seu tratamento os pacientes:

I – portadores do vírus da imunodefici-
ência humana (HIV);

II – portadores do vírus da hepatite B 
(VHB);

III – portadores do vírus da hepatite C 
(VHC);

IV – portadores do vírus da hepatite del-
ta (VHD);

V – de insuficiência cardíaca congestiva 
ou cardiopatia;

VI – de doença pulmonar crônica ativa;
VII – de asma crônica;
VIII – de artrite reumatóide; artrite reu-

matóide juvenil ou artrite psoriática;
IX – de lupus eritematoso sistêmico;
X – de espondilite anquilosante;
XI – de dermatomiose;
XII – de paraplegia;
XIII – de miastenia grave ou doença des-

mielinizante;
XIV – doença do neurônio motor ou mal 

de Parkinson;
XV – de aids;
XVI – de diabetes;
XVII – de fibromialgia;
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XVIII – de câncer;
XIX – de psoríase crônica;
XX – de fibrose cística .”

Sala da Comissão, 11 de novembro de 2004. 
– Deputado Rafael Guerra.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime-
mente o Projeto de Lei nº 2.672/2003, com emendas, 
erejeitou o Projeto de Lei nº2.092/2003, e o Projeto de 
Lei nº3.706/2004, apensados, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, 

Dr. Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Pre-
sidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnal-
do Faria de Sá, Athos Avelino, Darcísio Perondi, Dr. 
Ribamar Alves, Elimar Máximo Damasceno, Geraldo 
Resende, Homero Barreto, Jandira Feghali, José Li-
nhares, Manato, Nice Lobão, Rafael Guerra, Roberto 
Gouveia, Sandra Rosado, Saraiva Felipe, Almerinda 
de Carvalho, Carlos Mota, Dr. Rosinha, Durval Orlato, 
Milton Cardias e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.801-A, DE 2003 
(Do Sr. Carlos Nader)

Estabelece que as Instituições de en-
sino superior públicas e privadas possam 
ser autorizadas a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária; tendo parecer da 
Comissão de Educação e Cultura, pela apro-
vação, com substitutivo (relator: DEP. EDU-
ARDO BARBOSA).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura; Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática; e Constituição e Justiça e de 
Redação (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Pelo projeto de lei em epígrafe, pretende seu Autor 
criar as condições para que as instituições de ensino 
superior recebam outorga para execução de serviço 
de radiodifusão comunitária, ora regulado pela Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, cumpridas as exi-

gências regulamentares e proibidas a comercialização 
e veiculação de peças publicitárias.

Segundo a justificação que acompanha o proje-
to, a iniciativa tem por objetivo conferir às instituições 
de ensino superior que oferecem cursos de Comuni-
cação Social, um importante meio para formação dos 
estudantes nessa especialidade. 

Decorrido o prazo regimental, a proposição não 
recebeu emendas. 

II – Voto do Relator

Sob o ponto de vista da qualidade dos cursos de 
Comunicação a iniciativa pode ser reconhecida como 
válida. A disponibilidade de uma emissora de radiodi-
fusão, em freqüência modulada, de baixa potência e 
cobertura restrita, pode de fato constituir privilegiado 
instrumento pedagógico, um laboratório de estudo e 
pesquisa enriquecedor dos cursos, qualificando a for-
mação neles oferecida. Além disso, pode tornar-se im-
portante meio de divulgação, para a comunidade, dos 
trabalhos de pesquisa e de extensão desenvolvidos 
pelas instituições educacionais.

Alguns ajustes, contudo, devem ser sugeridos à 
proposição. Para assegurar o alcance de seus objetivos, 
convém explicitar que só poderão pleitear a outorga as 
instituições de educação superior que ofereçam cursos 
de graduação na área da Comunicação. Por outro lado, 
para promover a coerência com o próprio espírito do 
serviço de radiodifusão comunitária, a possibilidade de 
outorga deve ser restrita às instituições de educação 
superior públicas e às particulares cujas mantenedo-
ras não tenham fins lucrativos.

Finalmente, para manter a organicidade da legisla-
ção sobre a radiodifusão comunitária, parece mais opor-
tuno que as questões básicas da iniciativa ora em exame 
sejam inseridas diretamente na lei que regula a matéria, 
isto é, a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. 

É preciso, porém, um cuidado. Se o objetivo é 
permitir o uso da radiodifusão comunitária como ins-
trumento pedagógico, não faz sentido submeter a ou-
torga da autorização para exploração do serviço com 
essa finalidade à limitação de uma única autorização 
por localidade ou comunidade, como prevê o art. 9º da 
mencionada Lei, em seus parágrafos 3º a 6º. Também 
parece desnecessária, nestes casos, a exigência de 
residência dos dirigentes da instituição de educação 
superior na mesma localidade, como dispõe o pará-
grafo único do art. 7º dessa Lei.

Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação 
do projeto de lei nº 2.801, de 2003, na forma do Subs-
titutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2004. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 2.801, DE 2003 

Acrescenta parágrafo ao art. 7º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
que “institui o Serviço de Radiodifusão 
Comunitária e dá outras providências”, 
permitindo a outorga de autorização a 
instituições de educação superior públi-
cas e particulares cuja mantenedoras não 
tenham fins lucrativos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 7º 

da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1996:

 “ Art. 7º  ................................................
 ..............................................................
 § 2º São também competentes para 

explorar o Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária as instituições de educação superior 
credenciadas, públicas e particulares cujas 
mantenedoras não tenham fins lucrativos, que 
ofereçam cursos de graduação na área de Co-
municação, não se lhes aplicando o disposto 
no parágrafo anterior e nos parágrafos 4º, 5º 
e 6º do art. 9º desta Lei.”

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

Sala da Comissão, 28 de outubro de 2004. – Depu-
tado Eduardo Barbosa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
substitutivo, o Projeto de Lei nº 2.801/2003, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Eduardo Barbosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, César Bandeira e 

João Matos – Vice-Presidentes, Alice Portugal, Átila 
Lira, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, 
Gastão Vieira, Iara Bernardi, Kelly Moraes, Lobbe Neto, 
Marinha Raupp, Milton Monti, Osvaldo Biolchi, Osvaldo 
Coelho, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Suely Cam-
pos, Eduardo Barbosa, Fátima Bezerra, Humberto 
Michiles, Luiz Bittencourt, Márcio Reinaldo Moreira, 
Paulo Rubem Santiago e Vanderlei Assis.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 2.821-A, DE 2003 
(Do Sr. Mário Negromonte)

Institui o Dia Nacional da Baiana de 
Acarajé; tendo parecer da Comissão de 

Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. LUCIANO LEITOA).

Despacho: Às Comissões de Educação 
E Cultura Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em análise, da autoria do Depu-
tado Mário Negromonte, objetiva instituir o “Dia Nacional 
da Baiana de Acarajé”, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 25 de novembro.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II 
do Regimento Interno desta Casa, sendo conclusiva 
a apreciação por parte da Comissão de Educação e 
Cultura (CEC). Cumpridos os procedimentos e es-
gotados os prazos regimentais, não foram recebidas 
emendas ao Projeto. Cabe-nos, agora, por designa-
ção da Presidência da CEC, a elaboração do parecer, 
onde nos manifestaremos acerca do mérito educativo 
e cultural.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

A instituição de datas comemorativas constitui 
importante instrumento de afirmação da identidade 
nacional. Quando se tratar de homenagear, através 
de uma dia específico, figura típica de nossa cultura 
popular, a data se reveste alta significação para a pre-
servação e divulgação do Patrimônio Cultural Brasileiro, 
de caráter imaterial.

Nossa Constituição federal, reconhecendo a diver-
sidade cultural como um dado marcante da realidade 
brasileira, estabeleceu in verbis que: “A lei disporá sobre 
a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais” (art. 
215, parágrafo 2º).

A presente proposição vem ao encontro desse 
dispositivo constitucional ao instituir o “Dia Nacional 
da baiana de Acarajé”, pois a figura típica da Baiana 
está indelevelmente associada ao segmento étnico 
afro-brasileira.

Neste sentido, consideramos que a instituição do 
“Dia Nacional da baiana de Acarajé” não se constitui ape-
nas uma homenagem à Bahia e aos baianos, mas sim, 
a todo o Brasil, na medida que ela já está incorporada 
ao imaginário popular brasileiro. Além de ser facilmente 
encontrada nas ruas e ladeiras de Salvador na Bahia, 
com seus quitutes que honram a gastronomia brasileira 
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e fazem sucesso com os turistas, hoje, o traje típico da 
baiana está presente em muitas manifestações artísti-
co-culturais do País, a exemplo dos desfiles das escolas 
de samba, nas fantasias carnavalescas e até nos trajes 
típicos das misses em concursos de beleza.

Em face do exposto, somos pela aprovação do 
PL nº 2.821, de 2003.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2004. 
– Deputado Luciano Leitoa, Relator.

III – Parecer da Comissão

 A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.821/2003, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Luciano Leitoa.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
 Carlos Abicalil – Presidente, César Bandeira e 

João Matos – Vice-Presidentes, Alice Portugal, Átila 
Lira, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, 
Gastão Vieira, Iara Bernardi, Kelly Moraes, Lobbe Neto, 
Luciano Leitoa, Marinha Raupp, Milton Monti, Neyde 
Aparecida, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Professor Ira-
puan Teixeira, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Suely 
Campos, Antônio Carlos Biffi, Eduardo Barbosa, Már-
cio Reinaldo Moreira e Paulo Lima.

 Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 3.299-A, DE 2004 
(Do Sr. Sérgio Caiado)

Acrescenta parágrafo único ao art. 6º 
da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
permitindo ao produtor rural plantar sem 
assistência técnica de agrônomo, nas con-
dições em que especifica; tendo parecer da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, pela 
rejeição (relator: DEP. JOÃO GRANDÃO).

Despacho: Às Comissões de: Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul-
tura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural

PARECER VENCEDOR

O PL em debate acrescenta parágrafo 
ao art. 6°, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 

de 1996, que “regula o exercício das profis-
sões de engenheiro, arquiteto e engenheiro 
agrônomo, e dá outras providências”, afir-
mando que o produtor rural poderá plantar 
sem assistência de engenheiro agrônomo 
em uma área de até 4 (quatro) módulos fis-
cais, sem que fique configurado exercício 
ilegal de profissão.

Em sua justificativa, o autor afirma que o CREA 
“está forçando uma interpretação da legislação em 
seu favor, criando, de forma arbitrária, uma reserva de 
mercado para a categoria dos agrônomos.”

A maior parte dos agricultores que plantam até 4 
módulos fiscais, infelizmente, não recebe qualquer tipo 
de assistência técnica. Preocupado com isso, no ano 
passado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
tornou-se responsável pelas ações de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Ater) e está recuperando o sis-
tema nacional de assistência técnica e extensão rural, 
articulando as diversas Emater´s, instituições estaduais, 
cooperativas, movimentos sociais e universidades.

A Ater, quando contextualizada a partir de um enfo-
que sistêmico, e com base em metodologia participativa 
focada nas bases científicas da agroecologia constitui 
um fator preponderante para a conservação dos recur-
sos naturais e para a popularização da agroecologia em 
áreas de concentração de pequenos produtores. 

Nesse sentido, acreditamos que o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, ao propor uma política de Ater 
pública e gratuita para a pequena produção, baseada no 
enfoque sistêmico, na metodologia participativa e com 
base nas premissas agroecológicas, tratará a agricultura 
como ecossistema cultivado e socialmente gerido, e não 
estará apenas realizando a reforma agrária e fortalecendo 
a pequena produção, mas também estará colaborando 
fortemente para conservação dos recursos naturais e o 
uso adequado de agrotóxicos. 

Diante disso, não creio que a aprovação desse 
PL se justifique. Portanto, declaro voto contrário ao 
Projeto de Lei N° 3.299 de 2004. – Deputado João 
Grandão, (PT/MS).

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural, em reunião ordinária reali-
zada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.299/2004, nos 
termos do Parecer Vencedor do Relator, Deputado João 
Grandão, contra o voto do Deputado Dilceu Sperafico, 
cujo parecer passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Fábio Souto e Assis Miguel do Couto – Vice-Pre-

sidentes, Airton Roveda, Anivaldo Vale, Antonio Car-
los Mendes Thame, Augusto Nardes, Carlos Dunga, 
Confúcio Moura, Dilceu Sperafico, Dr. Rodolfo Perei-
ra, Francisco Turra, Heleno Silva, João Grandão, José 
Carlos Elias, Júlio Redecker, Luis Carlos Heinze, Moa-
cir Micheletto, Odílio Balbinotti, Ronaldo Caiado, Silas 
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Brasileiro, Waldemir Moka, Zé Geraldo, Zonta, Alberto 
Fraga, Érico Ribeiro, Leandro Vilela, Mário Assad Jú-
nior, Odair e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Fábio Souto, Presidente em exercício.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do ilustre Deputado 
Sérgio Caiado, acrescenta parágrafo único ao art. 6º 
da Lei n.º 5.194, de 1966, que regula o exercício das 
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrô-
nomo. O dispositivo proposto determina que:

“Art. 6º ...................................................
Parágrafo único. O produtor rural poderá 

plantar sem assistência técnica de engenhei-
ro agrônomo em uma área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais, sem que seja configurado 
exercício ilegal de profissão.”

Em sua justificação, o autor da proposição argumen-
ta que sua iniciativa, ainda que possa soar incoerente ao 
considerar-se como atribuição restrita ao agrônomo a ati-
vidade de plantação, foi provocada pelo acesso a alguns 
autos de infração lavrados pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás – CREA/
GO, que acusam os autuados da prática do exercício ile-
gal da profissão, em razão da ausência de responsável 
técnico em determinadas lavouras, com fundamento na 
alínea “a” do art. 6º da referida Lei n.º 5.194.

E prossegue, a seguir: “Discordamos cabalmente 
desse entendimento. Contudo, como forma de minorar 
os prejuízos dos pequenos produtores rurais, e, como 
dito anteriormente, sem prejuízo de outras medidas 
que possamos implementar, estamos apresentando 
o presente projeto de lei, restringindo a exigência de 
assistência técnica para as áreas superiores a quatro 
módulos fiscais, acompanhando a definição do INCRA, 
que entende como sendo pequena propriedade o imóvel 
rural de área compreendida entre um e quatro módulos 
fiscais, medida essa específica para cada município.”

O despacho de distribuição determina que a pro-
posição — que tramita ao amparo do art. 24, II, do Regi-
mento Interno — seja apreciada por esta Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural; pela Comissão de Trabalho, de Administração 
e de Serviço Público e pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 do RICD).

Não foram apresentadas emendas no prazo re-
gimental.

É o relatório. 

II - Voto 

Procedendo ao exame, quanto ao mérito, do Pro-
jeto de Lei n.º 3.299, de 2004, sob a perspectiva desta 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e De-
senvolvimento Rural, parece-nos pertinente a proposta de 

acrescentar o parágrafo único ao art. 6º da Lei n.º 5.194, 
visando eliminar a necessidade de assistência técnica 
de engenheiro agrônomo para os pequenos produtores 
rurais, com área de até 4 (quatro) módulos fiscais.

Vivemos um período em que é cada vez mais 
necessário buscarmos a desoneração da pequena 
produção como forma de viabilizá-la economicamente. 
Assim, e considerando o desmantelamento do servi-
ço público de assistência técnica e extensão rural em 
vários estados da Federação, parece-nos incoerente 
a obrigatoriedade de assistência de engenheiro agrô-
nomo aos pequenos produtores rurais.

Ainda que apoie a iniciativa parlamentar, sob a 
ótica específica da agricultura brasileira, quero regis-
trar concordância com o autor da proposta quanto ao 
que chamou de “absurdo de considerar-se como atri-
buição restrita ao agrônomo a atividade de plantação”. 
Nesse sentido, sugiro que a Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Público desta Câmara dos 
Deputados, que também apreciará o projeto em tela, 
aprofunde-se no exame das atribuições do engenheiro 
agrônomo previstas na Lei n.º 5.194, de 1966.

Com base no exposto, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 3.299, de 2004.

Sala da Comissão, 13 de maio de 2004. – Depu-
tado Dilceu Sperafico.

PROJETO DE LEI N.º 3.984-A, DE 2004 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 481/2003 
Ofício nº 1.160/03 - SF

Institui o Dia Nacional do Engenheiro 
Eletricista; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação deste, 
e do PL nº 2.545/2003, apensado (relator: 
DEP. LUCIANO LEITOA).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
E Cultura

I – Relatório

Os Projetos de Lei nº 3.984 de 2004 e nº 2.545 
de 2003, tem por objetivo instituir o dia 23 de novem-
bro como o Dia Nacional do Eletricista.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

È o Relatório.

II – Voto do Relator

É louvável a iniciativa dos Nobres Parlamenta-
res José Roberto Arruda e Alberto Silva, este através 



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53703 

do PL 3.984/2004 e aquele pelo PL 2.545/2003, em 
homenagear os engenheiros eletricistas do País, pro-
fissionais indispensáveis no e para o desenvolvimento 
tecnológico do país. 

Conforme as idênticas justificações, a escolha do 
dia 23 de novembro refere-se à data de fundação do 
Instituto eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em 1913, 
uma das primeiras escolas de engenharia elétrica do 
Brasil, fruto do esforça do Douto Theodomiro Carnei-
ro Santiago, verdadeiro ícone da engenharia elétrica, 
empreendedor e visionário.

Diante do exposto, voto pela aprovação do PL 
nº 3.984 de 2004, e do seu apenso o PL nº 2.545, de 
2003 dos ilustres Parlamentares.

Sala das Comissão, 19 de novembro de 2004. 
– Deputado Luciano Leitoa, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 3.984/2004, e o Projeto de Lei 
nº2545/2003, apensado, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Luciano Leitoa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Carlos Abicalil - Presidente, César Bandeira e 

João Matos - Vice-Presidentes, Alice Portugal, Átila 
Lira, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, 
Gastão Vieira, Iara Bernardi, Kelly Moraes, Lobbe Neto, 
Luciano Leitoa, Marinha Raupp, Milton Monti, Neyde 
Aparecida, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Professor Ira-
puan Teixeira, Rogério Teófilo, Severiano Alves, Suely 
Campos, Antônio Carlos Biffi, Eduardo Barbosa, Már-
cio Reinaldo Moreira e Paulo Lima.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.986-A, DE 2004 
(Do Sr. Nazareno Fonteles)

Institui o Dia Nacional do Vaqueiro e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Educação e Cultura, pela apro-
vação (relator: DEP. ROMMEL FEIJÓ).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I - Relatório

O projeto de lei em pauta, de autoria do Deputado 
Nazareno Fonteles (PT-PI), propõe a instituição do “Dia 

Nacional do Vaqueiro”, tendo como referência a data 
de 29 de agosto. Segundo o autor da proposição, a es-
colha desta data deve-se ao fato de que “no estado do 
Piauí, no dia 29 de agosto de 1944, foi organizada a 
primeira passeata de vaqueiros do Brasil, que já acon-
tece há mais de 50 anos na cidade de União, municí-
pio distante 59 km da capital Teresina. É a maior festa 
de vaqueiros do Brasil, contando com a participação 
sempre crescente de cerca de mil vaqueiros.”

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno 
desta Casa, o projeto foi distribuído às Comissões de 
Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJD). Durante o prazo regimental, 
não foram apresentadas emendas ao projeto. Cabe-
nos, agora, por designação da Presidência da CEC, 
a elaboração do parecer, onde nos manifestaremos 
acerca do mérito cultural da proposição.

II - Voto do Relator

A instituição de datas comemorativas e homena-
gens a determinados ícones da cultura brasileira tem 
por finalidade precípua o resgate de nossa memória 
como instrumento de afirmação da cidadania e de va-
lorização da identidade nacional.

A própria Constituição de 1988, corroborando 
com esse preceito, estabeleceu, em seu art. 215, § 
1º, que “a lei disporá sobre a fixação de datas come-
morativas de alta significação para os diferentes seg-
mentos étnicos nacionais”. O presente projeto de lei, 
ao instituir o “Dia Nacional do Vaqueiro” reforça esse 
dispositivo constitucional, pois o tipo característico co-
nhecido como vaqueiro ou boiadeiro é, historicamente, 
resultado da miscigenação de duas importantes etnias: 
o branco e o indígena, que resultou na figura do ma-
meluco ou caboclo.

Com a tenacidade do vaqueiro, ocorreu o pro-
cesso de interiorização, possibilitando o povoamento 
de regiões inóspitas do território brasileiro, particular-
mente nas regiões norte e nordeste do País. Graças 
ao desenvolvimento da pecuária, os caminhos do gado 
ajudaram na integração do Brasil e esse trabalho só 
foi possível devido à intrepidez do vaqueiro, levando 
tropas de bois e muares sertão adentro. As feiras de 
gado deram origem a importantes núcleos que, pos-
teriormente, se transformaram em cidades. Tudo isso 
ficou conhecido na nossa história colonial como o “ci-
clo da pecuária”.

O historiador cearense Capistrano de Abreu, na 
sua obra clássica “Os Caminhos Antigos e o Povoa-
mento do Brasil”, ressalta a importância do vaqueiro 
na cultura brasileira, ao ponto de considerar que tive-
mos, em pleno sertão semi-árido do Nordeste Brasi-
leiro, a “Civilização do Couro”, tão importante quanto 
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à cultura canavieira e o ciclo da mineração. Tudo isso 
nos leva a admitir a importância da instituição desta 
data nacional, razão pela qual manifestamo-nos pela 
aprovação do PL nº 3.986, de 2004.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2004. 
– Deputado Rommel Feijó, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 3.986/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Rommel Feijó.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil - Presidente, César Bandeira e 

João Matos - Vice-Presidentes, Alice Portugal, Átila 
Lira, Celcita Pinheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, 
Gastão Vieira, Iara Bernardi, Rommel Feijó , Lobbe 
Neto, Maria do Rosário, Marinha Raupp, Milton Monti, 
Neyde Aparecida, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Profes-
sor Irapuan Teixeira, Rogério Teófilo, Severiano Alves, 
Suely Campos, Antônio Carlos Biffi, Eduardo Barbosa, 
Márcio Reinaldo Moreira e Paulo Lima.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Carlos Abicalil, Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 27-A, DE 2004 

(Do Sr. Carlos Nader)

Proponho nos termos regimentais a 
realização de uma PFC - Proposta de Fis-
calização e Controle, na operação de venda 
da EMBRATEL”; tendo parecer da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle, pelo 
arquivamento desta (relator: DEP. JOÃO 
MAGALHÃES).

Despacho: Numere-se, Publique-se, En-
caminhe-se à Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle. 

Publicação do Parecer da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle

PROPOSTA DE FISCALIZAÇAO 
 E CONTROLE Nº 27, DE 2004 

Relatório Prévio

Propõe à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle que fiscalize a ope-
ração de venda da Embratel.

Autor: Dep. Carlos Nader (PFL/RJ)
Relator: Dep. João Magalhães (PMDB/

MG)

I – SOLICITAÇÃO DA PFC

O Deputado Carlos Nader (PFL/RJ) apresentou 
à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados, com fulcro no art. 61 do Re-
gimento Interno desta Casa, proposição, identificada 
pela PFC nº 27, de 2004, no qual propõe, ouvido o 
respectivo plenário, esta Comissão adote providências 
necessárias para realizar ato de fiscalização e controle 
sobre a operação de venda da Embratel.

Fundamentam a medida apresentada pelo nobre 
autor notícias veiculadas na imprensa livre, em espe-
cial, as divulgadas no jornal “O Globo”, de 28/04/2004. 
Nessa publicação há questões que merecem ser es-
clarecidas, relacionadas com:

a) operações no mercado financeiro;
b) segurança nacional;
c) formação de cartel.
Segundo analistas de mercado a venda da con-

trolada Embratel à Telmex, em detrimento da melhor 
proposta oferecida pelo Consórcio Calais, prejudica 
acionistas minoritários donos de ações ON (com direito 
a voto)1. Isso atinge o BNDES, que já tem procurado 
suprir-se de informações necessárias à tomada de 
decisão, caso o dano se confirme2. Ademais, existem 
outros aspectos obscuros que envolvem a negocia-
ção, relacionados com a divida de cerca de US$ 1,7 
bilhões da MCI para com a Telmex e a declaração do 
vice-Presidente executivo e chefe de estratégia da MCI 
Jonathan Crane, segundo o qual “a MCI permanecerá 
relacionando-se com a Embratel, possibilitando conti-
nuar a prover seus clientes brasileiros com alta quali-
dade de serviços.”4

Quanto à segurança nacional, ela decorre do fato 
de a subsidiária da Embratel, Star One, ser a respon-
sável pelas comunicações das Forças Aéreas. Não é 
demais dizer que as bandas usadas para as comu-
nicações militares devem ter seu sigilo preservado. 
Nesse sentido, é importante conhecer se as ações 
pretendidas pelo Governo brasileiro serão suficientes 
para não comprometer nossa soberania. 5

Diante disso, se verifica a gravidade dos assun-
tos envolvidos, uma vez que ferem princípios básicos 
insculpidos em nossa Constituição, entre eles, o da 
soberania (art. 1º, I), da livre concorrência (art. 170, IV) 
e o de defesa do consumidor (art. 170, V). Por conse-
guinte, a Câmara dos Deputados como legítima repre-
sentante da sociedade não pode assistir passivamente 
essa negociação.
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II - COMPETÊNCIA DESTA COMISSÃO
O art. 32, inciso VIII, alínea “b”, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, e o seu parágrafo 
único amparam a competência desta Comissão so-
bre o assunto suscitado pelo nobre Deputado Carlos 
Nader.

III - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
O assunto suscitado pelo autor é atual e de gran-

de interesse da sociedade, em face das repercussões 
produzidas, como já mencionadas nesta peça. Uma 
vez que a Câmara dos Deputados é a representante 
legitima da sociedade, esta Casa não pode deixar de 
examinar a questão, o que se pretende seja feito por 
meio desta Comissão. Assim, inegável a oportunidade 
e conveniência da proposição.

IV - ALCANCE JURÍDICO, ADMINISTRATIVO,  
POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL  

E ORÇAMENTÁRIO
Sob o ângulo jurídico, cabe verificar a regularida-

de da negociação, de modo a preservar o principio da 
livre concorrência, insculpido no art. 170, IV, da Cons-
tituição Federal. Esse enfoque, forçosamente, implica 
o exame dos reflexos econômicos e sociais, uma vez 
que a eventual redução da concorrência pode condu-
zir a custos elevados e baixa qualidade dos serviços 
prestados.

Também, sob o aspecto econômico, não se pode 
deixar de analisar os impactos que poderão afetar o 
mercado financeiro. Não é demais dizer que esse mer-
cado exerce um papel importante para a estabilidade 
da economia nacional.

No tocante às dimensões administrativas e polí-
ticas, elas se relacionam, imediatamente, com a ques-
tão da segurança nacional, em face de a empresa que 
cuida das comunicações das Forças Armadas ser 
subsidiária da Embratel. Para a realização dessas co-
municações é importante a preservação do sigilo das 
bandas utilizadas.

Sob o enfoque orçamentário, não se vislumbra 
nenhum resultado direto, que demande atuação ime-
diata desta Casa.

V - PLANO DE EXECUÇÃO E METODOLOGIA  
DE AVALIAÇÃO

Pelo caráter peculiar desta proposta de fiscali-
zação e controle e do relevante interesse público que 
reveste o assunto, sua execução pode, inicialmente, 
ocorrer com a realização de audiências públicas, na 
forma dos arts. 255 e seguintes do Regimento Interno, 
para esclarecer os pontos indicados no item 1º deste 
Relatório, cujos convidados serão escolhidos por este 
Relator à medida que os trabalhos forem evoluindo.

No tocante à formação de cartel, há fortes indícios que o revelam. 
Um deles corresponde a documento apreendido pela Policia Civil, 
cujo teor indicaria que as operadoras que compõem o Consórcio 
Calais (Telefônica, Telemar e Brasil Telecom) “pretendiam “alinhar 
pelo teto” os preços das tarifas de longa distância caso conseguis-
sem comprar a Embratel.”6

Ademais, outras medidas poderão ser adotadas 
no âmbito desta PFC, conforme as informações obti-
das ao longo dos trabalhos as exigirem.

VI - VOTO

A presente proposta de fiscalização e controle 
alcança os objetivos pretendidos pelo Requerimento nº 

27, de 2004, de autoria do Deputado Nelson Bounier. 
Uma vez que as proposições cuidam de assuntos cor-
relatos, elas podem ser apensadas, conforme dispõe o 
art. 142 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados. Outrossim, visto que na peça do requerimento 
já encontram-se enumeradas algumas autoridades a 
serem convidadas para prestarem esclarecimentos, 
interessante que as audiências iniciem-se com o con-
vite dirigido a elas. A partir de então, as demais audi-
ências, que porventura se revelem necessárias, serão 
decididas pelo Relator.

Em face do exposto, este Relator vota pela exe-
cução da PFC proposta pelo ilustre Deputado Carlos 
Nader, na forma descrita no Plano de Execução e na 
Metodologia de Avaliação acima apresentados, com 
a observação de que as audiências se iniciem com 
as autoridades indicadas no Requerimento nº 27, de 
2004.

Sala da Comissão, Brasília, 3 de maio de 2004. 
– Deputado João Magalhães, Relator.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO  
E CONTROLE Nº 27, DE 2004

Relatório

O Deputado Carlos Nader apresentou à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados, com fulcro no art. 61 do Regimento Interno 
desta Casa, a PFC nº 27, de 2004, na qual propõe que, 
ouvido o plenário, esta Comissão adote providências 
necessárias a realizar ato de fiscalização e controle 
sobre a operação de venda da Embratel.

Como se recorda, no início de 2004 a imprensa 
fartamente essa operação, que consistia basicamente 
na alienação do controle societário da Embratel por 
parte da empresa norte-americana MCI, sucessora 
da WoldCom, à época em processo de concordata em 
tribunal federal na cidade de Nova Iorque.

A imprensa chamava a atenção para alguns as-
pectos dessa negociação. Um deles dizia respeito à 
preferência demonstrada tanto pelo vendedores nor-
te-americanos como por dirigentes da Embratel pela 
proposta de compra apresentada pela empresa mexi-
cana Telmex, em detrimento de uma outra, aparente-
mente mais vantajosa, que teria sido apresentada por 
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um consórcio de operadoras brasileiras. Esse aspecto 
era preocupante porque, caso concretizada a venda 
do controle por um valor inferior ao que poderia ser 
obtido, haveria prejuízo aos acionistas minoritários da 
Embratel, entre os quais se incluía o BNDES.

Outro aspecto que trazia preocupação era o re-
lacionado à segurança, dado que uma subsidiária da 
Embratel, a Star One, era responsável pela operação 
dos satélites que cursam, além do tráfego comercial, 
também as comunicações estratégicas de interesse 
das Forças Armadas brasileiras.

A conclusão da operação de vende dependia, 
essencialmente, de duas aprovações: a primeira delas, 
pelo tribunal de falências de Nova Iorque; e a segunda, 
pela ANATEL, dada a condição de concessionária de 
telefonia fixa de longa distância nacional e internacio-
nal detida pela Embratel.

Essa autorizações forma concedidas, sendo a 
última delas, a da ANATEL, emitida em junho de 2004. 
Nesse meio tempo foram realizadas diversas audiên-
cias públicas promovidas por comissões da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, às quais com-
pareceram dirigentes das empresas envolvidas e au-
toridades do Poder Executivo e da ANATEL, prestando 
os esclarecimentos pertinentes.

Recebida a aprovação da ANATEL, a operação 
de transferência do controle societário da Embratel 
realizou-se com obediência às normas legais e re-
gulamentares aplicáveis, com acompanhamento da 
CVM. Para reduzir a preocupação com os aspectos 
de segurança, o Poder Executivo, por intermédio do 
Ministério das Comunicações, negociou com os novos 
controladores a existência de uma “golden share”, de 
titularidade da União , na empresa Star One , por meio 
da qual poderá ser exercido o controle desejado pelo 
Governo Brasileiro sobre o meio responsável por cur-
sar parte das comunicações militares.

Voto

Tendo a operação em causa se consumado, após 
a devida aprovação pelas autoridades competentes 
- ANATEL e CVM - e tendo sido apresentados, nas 
audiências públicas que foram realizadas, os esclare-
cimentos necessários, a realização de ato de fiscali-
zação e controle sobre a venda da Embratel seria ex-
temporânea, cuja conseqüência mais evidente seria o 
desperdício de tempo dos Srs. Deputados integrantes 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
e de recursos do Congresso Nacional, sem qualquer 
resultado prático.

Portanto, nosso voto é pelo arquivamento da Pro-
posta de Fiscalização e Controle nº 27 de 2004, sobre 
a operação de venda da Embratel.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2004. – Depu-
tado João Magalhães.

III - Parecer da Comissão

 A Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pelo arquivamento da Proposta de Fis-
calização e Controle nº 27/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado João Magalhães.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados:
 José Priante - Presidente, João Magno - Vice-

Presidente, Alberto Goldman, Almir Moura, Carlos Na-
der, João Magalhães, José Carlos Araújo, Leodegar 
Tiscoski, Manoel Salviano, Simão Sessim, Wasny de 
Roure, João Caldas, José Carlos Machado, Roberto 
Gouveia e Rogério Teófilo.

Sala da Comissão, 18 de novembro de 2004. 
– Deputado José Priante, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 27ª Reunião Ordinária, Realizada em 
08 de Dezembro de 2004.

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia oito 
de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comis-
são de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados Nelson Bornier, Presidente; Pau-
lo Rubem Santiago, Vice-Presidente; Antonio Cambraia, 
Carlito Merss, Delfim Netto, Eliseu Resende, Félix 
Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles, 
José Pimentel, Luiz Carlos Hauly, Luiz Carreira, Mar-
celino Fraga, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Pau-
lo Afonso, Pedro Novais e Vignatti (Titulares); Alex 
Canziani, Feu Rosa, João Magalhães, José Carlos 
Araújo, Júlio Cesar e Wasny de Roure (Suplentes); e 
o não-membro Deputado Augusto Nardes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alexandre Santos, Ar-
mando Monteiro, Benedito de Lira, Carlos Willian, Co-
riolano Sales, João Leão, Max Rosenmann, Onyx Lo-
renzoni, Roberto Brant, Virgílio Guimarães e Yeda 
Crusius. Justificou ausência na audiência pública do 
dia 24 de novembro, em virtude de compromisso po-
lítico-partidário, o Deputado Paulo Afonso. Havendo 
número regimental, foram aprovadas, por unanimida-
de, as Atas das 25ª e 26ª reuniões ordinárias. EXPE-
DIENTE: O Presidente levou ao conhecimento da Co-
missão as designações efetuadas em 1º e 7 de de-
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zembro. ORDEM DO DIA: 1) REQUERIMENTO Nº 
27/04 - do Sr. Carlos Willian - para que sejam convi-
dados os Srs. Humberto Costa, Ministro da Saúde; 
Daniel Krepel Goldberg, Secretário de Direito Econô-
mico do Ministério da Saúde; e dirigentes das empre-
sas Baxter, BPL e Aventis, a fim de prestarem escla-
recimentos sobre a compra de medicamentos hemo-
derivados com dispensa de processo licitatório pelo 
Ministério da Saúde. Retirado de pauta em virtude da 
ausência do autor. 2) REQUERIMENTO Nº 28/04 - do 
Sr. Carlos Willian - para que sejam convidados os Srs. 
Humberto Costa, Ministro da Saúde; Sérgio Côrtes, 
Diretor do Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia; 
José Nilton Rodrigues, Superintendente Regional da 
Polícia Federal; e Adilson Bezerra, Consultor Jurídico 
do Ministério da Saúde, a fim de prestarem esclareci-
mentos acerca de acusação de fraude e desvio de 
verba pública no Instituto Nacional de Traumato-Orto-
pedia do Rio de Janeiro. Retirado de pauta em virtude 
da ausência do autor. 3) REQUERIMENTO Nº 31/04 
- do Sr. Wasny de Roure - para que sejam convidados 
os Srs. João Bernardo de Azevedo Bringel, Secretário 
de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento; 
Gildenora Batista Dantas Milhomem, Subsecretária de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Minis-
tério da Fazenda; e Valdivino José de Oliveira, Secre-
tário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, 
a fim de discutir a aplicação dos recursos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal - FCDF - pelo Go-
verno do Distrito Federal – GDF. Retirado de pauta em 
virtude da ausência do autor. 4) PROJETO DE DE-
CRETO LEGISLATIVO Nº 954/03 - do Senado Federal 
(Ofício nº 1.944/03) - que “aprova a Programação Mo-
netária relativa ao quarto trimestre de 2003”. RELATOR: 
Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 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. EM VOTAÇÃO: 
aprovado, unanimemente, o parecer. 5) PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.275/04 - do Senado 
Federal (Ofício nº 672/04) - que “aprova a Programa-
ção Monetária para o segundo trimestre de 2004”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. PARECER: 
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi-
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. EM VOTA-
ÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 6) PROJE-
TO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 111/03 - do Sr. Car-
los Alberto Rosado - que “autoriza o Poder Executivo 
a criar a Região Administrativa Integrada de Desen-
volvimento da Chapada do Apodi e institui o Programa 

Especial de Desenvolvimento da Chapada do Apodi.” 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. PARECER: 
pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária do Projeto e da emenda da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da 
emenda da CAINDR, com emenda. Retirado de pauta. 
7) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 114/03 - 
do Sr. Jovino Cândido - que “acrescenta parágrafos ao 
art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000.” RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS. PARE-
CER: pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Vignatti. 8) PROJETO DE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 191/04 - do Sr. Gonzaga Mota - que 
“altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, que ‘estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências’”. RELATOR: Deputado PEDRO 
NOVAIS. PARECER: 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 
rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o 
parecer. 9) PROJETO DE LEI Nº 5.454-A/01 - do Se-
nado Federal (PLS nº 469/99) - que “institui diretriz a 
ser observada pela União, pelos Estados e Municípios 
na implementação de programas habitacionais.” RE-
LATOR-SUBSTITUTO: Deputado CARLITO MERSS. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 
Discutiu a matéria o Deputado Pauderney Avelino. EM 
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 10) 
PROJETO DE LEI Nº 1.125-A/99 - do Sr. Enio Bacci 
- que “aumenta em 50% (cinqüenta por cento) o valor 
da aposentadoria por invalidez quando o segurado 
necessitar do auxílio de outra pessoa”. (Apensado: PL 
nº 3.974/00). RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 3.974/00, 
apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, 
o parecer. 11) PROJETO DE LEI Nº 1.799-B/99 - do 
Sr. Milton Monti - que “altera a redação do art. 30, in-
ciso I, alínea “b” da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para prorrogar o prazo de recolhimento das con-
tribuições previdenciárias de responsabilidade das 
empresas.” (Apensados: PL’s nºs 3.207/00, 5.645/01 e 
1.133/03). RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEI-
RO. PARECER: pela compatibilidade e adequação fi-
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nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do 
PL n° 5.645/01, apensado, e pela compatibilidade e 
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto, dos PL’s n°s 1.133/03 e 3.207/00, 
apensados, com Substitutivo. Vista ao Deputado Vig-
natti. 12) PROJETO DE LEI Nº 2.649-A/00 - do Sr. 
Augusto Nardes - que “faculta a opção pelo SIMPLES, 
instituído pela Lei nº 9.317, de 1996, às empresas que 
prestam serviços de montagem de estruturas metáli-
cas, pinturas de placas publicitárias e confecção de 
grades, portas, portões e janelas metálicas.” RELATOR: 
Deputado JOSÉ MILITÃO. PARECER: pela adequação 
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto, com emenda, e pela inadequação finan-
ceira e orçamentária do Substitutivo da Comissão de 
Economia, Indústria e Comércio. Discutiram a matéria 
os Deputados Vignatti, Pauderney Avelino, José Pi-
mentel, Francisco Dornelles e Carlito Merss. Com a 
palavra, o Deputado Carlito Merss salientou que, no 
exame preliminar de compatibilidade ou adequação 
com a legislação que disciplina os aspectos orçamen-
tários e financeiros da União, a aprovação do projeto 
teria reflexo negativo direto na arrecadação da receita 
tributária e, também, com maior significação, na pre-
vidência social, tendo em vista que o regime tributário 
do SIMPLES possibilita a utilização de benefício fiscal 
com alíquotas reduzidas. Informou, a propósito, que a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004 (Lei nº 
10.707/03), em seu art. 90, condiciona a aprovação de 
lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício fiscal 
ao cumprimento do disposto no art. 14 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, exigindo que a proposição este-
ja acompanhada de estimativa do impacto orçamen-
tário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois subseqüentes. No caso, não foi 
cumprida a exigência. Quanto ao mérito, ressaltou que, 
atualmente, há no Congresso Nacional preocupação 
generalizada dos parlamentares no sentido de se re-
examinar o mencionado regime tributário de forma 
global, à análise conjunta de todas as proposições 
pertinentes em tramitação. Sugeriu que se atualizasse 
o estudo da matéria em todos os seus ângulos, ou 
seja: valores, alíquotas, beneficiários e amplitude do 
regime. Dessa forma, o Deputado Carlito Merss con-
siderou inoportuna a aprovação de projetos isolados, 
que tratem apenas de determinados aspectos do pro-
blema. O Deputado Francisco Dornelles declarou con-
cordar com algumas das ponderações do Deputado 
Carlito Merss, diante das dificuldades para o exame 
de propostas isoladas em relação ao Simples. No en-
tanto, ressalvou que há problemas nesta área que re-
clamam exame imediato e em profundidade. Mencionou 
como exemplo situações em que, eventualmente, as 

empresas optantes do Simples – por um determinado 
prazo – geram receita que extrapola o limite estabele-
cido, retornando, a seguir, ao teto previsto. Acrescen-
tou que, em decorrência, as empresas acabam sendo 
excluídas do Simples, sem que se leve em conta que 
o aumento da receita foi transitória. Esse, como acres-
centou, é um problema que precisa ser enfrentado e 
foi levantado pelo Deputado Augusto Nardes no se-
gundo projeto, o PL nº 6679/02. Quanto às observações 
do Deputado Pauderney Avelino, ponderou não ser 
postura adequada o pressuposto de que a Comissão 
não poderia jamais levar ao exame e votação propos-
ta que implique redução de impostos, pois assim agin-
do, sua existência não teria sentido. E destacou que, 
no caso de redução de impostos, o que precisa ser 
observado é o início da vigência de proposições des-
sa natureza, sempre a partir do dia 1º de janeiro do 
ano fiscal subseqüente ao início da lei orçamentária 
aprovada. Esse ponto, lembrou ademais, não foi levan-
tado e, a seu ver, contraria o princípio da adequação 
financeira e orçamentária. Por não existir emenda cor-
retiva a esse respeito, a proposição não atende à ade-
quação financeira e orçamentária, pelo que deveria 
ser o projeto rejeitado. EM VOTAÇÃO: rejeitado, una-
nimemente, o parecer. Designado relator-substituto o 
Deputado Carlito Merss, que proferiu o novo parecer 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão 
de Economia, Indústria e Comércio. Em votação, apro-
vado, unanimemente, o novo parecer. O parecer do 
Deputado José Militão passou a constituir voto em se-
parado. Os Deputados Vignatti e José Pimentel apre-
sentaram voto em separado. Foram apreciadas, pre-
ferencialmente, por acordo unânime dos membros, as 
matérias constantes dos itens 14, 18 e 20 da pauta, 
que passaram a constituir os itens 13, 14 e 15, renu-
merando-se os demais. 13) PROJETO DE LEI Nº 
7.112/02 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que “acrescenta 
parágrafo à Lei nº 8.100, de 5 de dezembro de 1990, 
que ‘dispõe sobre o reajuste das prestações pactuadas 
nos contratos de financiamento firmados no âmbito do 
Sistema Financeiro da Habitação, vinculados ao Plano 
de Equivalência Salarial e dá outras providências’.” 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. PARECER: 
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or-
çamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, 
o parecer. 14) PROJETO DE LEI Nº 1.957-A/03 - do 
Sr. Carlos Souza - que “dá nova redação ao caput e 
ao § 1º do art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 
24 de agosto de 2001, que “altera a legislação do im-
posto sobre a renda no que se refere aos incentivos 
fiscais de isenção e de redução, define diretrizes para 
os incentivos fiscais de aplicação de parcela do impos-
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to sobre a renda nos Fundos de Investimentos Regio-
nais, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado 
FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela inadequação fi-
nanceira e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado, 
unanimemente, o parecer. 15) PROJETO DE LEI Nº 
3.442/04 - do Sr. Júlio Delgado - que “altera o art. 9º 
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que ‘al-
tera a legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lu-
cro líquido, e dá outras providências’.” RELATOR: Depu-
tado EDUARDO CUNHA. PARECER: pela inadequação 
financeira e orçamentária. Retirado de pauta pelo au-
tor. 16) PROJETO DE LEI Nº 6.679-A/02 - do Sr. Au-
gusto Nardes - que “acrescenta ao artigo 2º da Lei nº 
9.317, de 1996, que instituiu o SIMPLES, inciso ____
estendendo o prazo de permanência no programa para 
empresas que venham a superar o limite de receita 
bruta nele previsto.” RELATOR: Deputado JOSÉ MILI-
TÃO. PARECER: pela adequação financeira e orça-
mentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitu-
tivo. Em virtude da ausência do relator, o parecer foi 
lido pelo Deputado Vignatti. Discutiram a matéria os 
Deputados Vignatti, Francisco Dornelles, Carlito Merss, 
Augusto Nardes, Mussa Demes e Luiz Carlos Hauly. 
O Deputado Francisco Dornelles manifestou-se favo-
ravelmente ao projeto, para evitar, como costuma ocor-
rer, que uma empresa do Simples perca o direito ao 
regime especial de tributação tão somente por ter ul-
trapassado o limite estabelecido para sua receita, em-
bora por curto período. Com a palavra, o Deputado 
Vignatti sustentou que a regulamentação do Simples 
segue norma única, pelo que ao Congresso Nacional 
competiria estabelecer parâmetro também único, com 
o debate necessariamente contemplando a questão 
em apreço. A propósito, disse entender que não have-
ria como encaminhar o processo da regulamentação 
tributária até o primeiro semestre do próximo ano. Em 
nova intervenção, o Deputado Francisco Dornelles, 
referindo-se às palavras do Deputado Vignatti, lembrou 
que, na hipótese em análise, não ocorreria redução de 
receita, uma vez que a empresa integrante do Simples 
permaneceria nesse regime tributário mesmo que seu 
faturamento venha eventualmente a superar o limite 
estabelecido. Em votação foi aprovado o parecer do 
relator, contra os votos dos Deputados Vignatti, José 
Pimentel e Carlito Merss. Proclamado o resultado da 
votação simbólica, o Deputado Vignatti requereu veri-
ficação, revelando-se, então, insuficiência de quorum 
regimental para deliberação. Na votação nominal, ma-
nifestaram-se contra a rejeição os Deputados Nelson 
Bornier, Paulo Afonso, Eliseu Resende, Mussa Demes, 
Delfim Netto, Francisco Dornelles, Antonio Cambraia, 
Luiz Carlos Hauly, João Magalhães e Feu Rosa. Adia-

da a votação por falta de quorum. 17) PROJETO DE 
LEI Nº 7.311-A/02 - do Sr. Cabo Júlio - que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade de presença de detectores de 
metal e aparelhos de raio-x em todos os estabeleci-
mentos penitenciários do País, e delegacias de polícia”. 
(Apensado: PL nº 788/03). RELATOR: Deputado JÚLIO 
CÉSAR. PARECER: 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 do Projeto, do Subs-
titutivo da Comissão de Segurança Pública e Comba-
te ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico e do 
PL nº 788/03, apensado. Não deliberado em face do 
encerramento da reunião. 18) PROJETO DE LEI Nº 
647/03 - do Sr. André Luiz - que “isenta de pagamen-
to de IPVA os veículos de propriedade das instituições 
filantrópicas, creches, asilos, orfanatos, reconhecidos 
como de utilidade pública”. RELATOR: Deputado JÚ-
LIO CÉSAR. PARECER: pelo arquivamento, na forma 
do art. 57, IV, do RICD. Não deliberado em face do en-
cerramento da reunião. 19) PROJETO DE LEI Nº 
1.114-A/03 - do Sr. Max Rosenmann - que “dispõe so-
bre a distribuição da receita proveniente da cobrança 
de ingressos em Parques Nacionais aos Estados e 
Municípios.” RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 
e Minorias, com emenda. Não deliberado em face do 
encerramento da reunião. 20) PROJETO DE LEI Nº 
2.991/04 - do Sr. Francisco Dornelles - que “dispõe 
sobre a alíquota da COFINS não-cumulativa estabe-
lecida na Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.” 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT. PARECER: 
pela adequação financeira e orçamentária e, no méri-
to, pela aprovação, com emenda. Não deliberado em 
face do encerramento da reunião. 21) PROPOSTA DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 51/04 - do Sr. Mar-
cus Vicente - que “propõe nos termos regimentais a 
realização de uma PFC - Proposta de Fiscalização e 
Controle, para apurar denúncias sobre a formação da 
empresa CEXT e sua relação com a CVRD”. RELA-
TOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. RELATÓRIO 
PRÉVIO: pela aprovação. Não deliberada em face 
do encerramento da reunião. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos às onze horas e dezenove minutos, antes 
convocando as seguintes reuniões: reunião da Subco-
missão Permanente com o Objetivo de Analisar a Re-
formulação da Legislação Orçamentária do País; a 
realizar-se no dia 9 de dezembro, às 9h, na Sala da 
Presidência da Comissão; reunião de audiência públi-
ca, a realizar-se no dia 14 próximo, às 14 horas, no 
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Plenário nº 10, para debater as implicações relaciona-
das à alíquota do ICMS referentes ao DF e aos Esta-
dos de Goiás e São Paulo; e reunião ordinária delibe-
rativa a realizar-se no dia 15 próximo, Plenário nº 4, 
para apreciar projetos. E, para constar, eu, Maria Lin-
da Magalhães, Secretária, lavrei a presente Ata, que 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presi-
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
mara dos Deputados.  Deputado Nelson Bornier, Pre-
sidente. 

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 6ª Reunião Ordinária, Audiência Públi-
ca, Realizada em 28 de abril de 2004. 

Às quinze horas e sete minutos do dia vinte e oito 
de abril de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão de 
Turismo e Desporto, no Plenário 5 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados José Militão - Presidente; Pastor Reinaldo, 
Colbert Martins e Hamilton Casara - Vice-Presidentes; 
Alceste Almeida, Bismarck Maia, Cleuber Carneiro, 
Deley, Enio Tatico, Gilmar Machado, João Mendes de 
Jesus, Josué Bengtson, Marcelo Guimarães Filho, Or-
lando Desconsi, Ricarte de Freitas e Tatico - Titulares; 
Eduardo Sciarra, Ildeu Araujo, Jefferson Campos, José 
Rocha, Julio Lopes e Mariângela Duarte – Suplentes. 
Compareceram também os Deputados Claudio Caja-
do e Ivan Ranzolin, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Alex Canziani e João Tota. 
Justificaram a ausência os Deputados César Medei-
ros e João Tota. ABERTURA: O Presidente declarou 
aberta a reunião de Audiência Pública com o objetivo 
de obter esclarecimentos e debater sobre a partici-
pação do Brasil nas Olimpíadas de Atenas e sobre 
o andamento dos preparativos para a realização dos 
Jogos Pan-Americanos Rio-2007, em atendimento 
aos requerimentos apresentados pelos Deputados 
João Mendes de Jesus e José Rocha. Em seguida, 
o Presidente convidou, para compor a Mesa, os se-
nhores Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro; Vital Severino Neto, presidente 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro; Bernard Razman, 
Secretário Estadual dos Jogos Pan-Americanos de 
2007; André Arantes, Secretário Nacional de Esportes 
de Alto Rendimento do Ministério do Esporte; Claudio 
Versiani, Secretário para a Candidatura do Rio 2012; 
e Lars Grael, Secretário de Esportes do Estado de 
São Paulo e Presidente do Fórum Nacional de Se-
cretarias Estaduais de Esportes. Após esclarecimen-
tos sobre as normas a serem seguidas na condução 
dos trabalhos, concedeu a palavra ao senhor Carlos 
Arthur Nuzman. Logo após, com o consentimento do 
Presidente da Comissão, também fez uso da palavra 

o senhor Carlos Roberto Osório, Secretário-Geral do 
Comitê Olímpico Brasileiro, que apresentou vídeos 
sobre os Jogos Olímpicos de Sydney-2000, sobre 
a candidatura do Rio aos Jogos Olímpicos de 2012, 
sobre os Jogos Pan-Americanos Rio-2007 e sobre o 
percurso e condução da tocha olímpica dos Jogos 
Olímpicos de Atenas-2004. Em seguida, foi passada 
a palavra ao senhor Vital Severino Neto, que discorreu 
sobre os Jogos Para-Panamericanos Rio 2007 e sobre 
os Jogos Paraolímpicos em Atenas-2004. Encerrada 
a exposição dos convidados, o Presidente da Comis-
são passou a palavra ao Deputado João Mendes de 
Jesus, autor do requerimento que deu origem à Audi-
ência Pública. Dando início aos debates, foi concedida 
a palavra ao Deputado Ivan Ranzolin, que solicitou ao 
presidente do Comitê Olímpico Brasileiro que os víde-
os apresentados fossem enviados posteriormente aos 
parlamentares. O Presidente, Deputado José Militão, 
prontamente informou que o senhor Carlos Arthur 
Nuzman já havia oferecido o material à Comissão. Em 
seguida, foi concedida a palavra ao Deputado Deley, 
que sugeriu enviar cópia dos vídeos apresentados 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro à equipe econômica. 
Tendo em vista a necessidade do Deputado José Mi-
litão de se ausentar por alguns instantes, o Deputado 
Colbert Martins, 2º Vice-Presidente da Comissão, as-
sumiu os trabalhos e passou a palavra ao Deputado 
Gilmar Machado. Reassumindo a condução dos tra-
balhos, o Presidente da Comissão concedeu a palavra 
aos Deputados Ênio Tatico, Colbert Martins, Bismarck 
Maia e, para responder às questões dos deputados e 
para as considerações finais, aos senhores Carlos Ar-
thur Nuzman, Vital Severino Neto e André Arantes. O 
Presidente designou os Deputados Gilmar Machado 
e Deley como interlocutores da Comissão de Turismo 
e Desporto junto ao Comitê Olímpico Brasileiro e Co-
mitê Paraolímpico Brasileiro e solicitou ao Deputado 
Gilmar Machado que verificasse, na LDO, qual o trata-
mento que está sendo dado ao esporte brasileiro, em 
especial ao esporte olímpico. O Presidente agradeceu 
a presença dos convidados e elogiou a qualidade das 
apresentações feitas pelos expositores. Nada mais 
havendo a tratar, às dezessete horas e vinte e oito mi-
nutos, o Presidente encerrou os trabalhos, antes con-
vocando os Senhores Parlamentares para Audiência 
Pública com o Ministro de Estado do Turismo, Senhor 
Walfrido dos Mares Guia, a se realizar no dia cinco de 
maio, às quatorze horas e trinta minutos, neste Plená-
rio, e informou que o Ministro de Estado do Esporte, 
Senhor Agnelo Queiroz, oferecerá um café da manhã 
aos membros desta Comissão no próximo dia doze de 
maio, às oito horas, em seu gabinete. E, para constar, 
eu, Elizabeth Paes dos Santos , lavrei a presente ata, 
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que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado José Militão, e publicada no Di-
ário da Câmara dos Deputados, juntamente com as 
notas taquigráficas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
- Havendo número regimental, declaro aberta a pre-
sente reunião ordinária da Comissão de Turismo e 
Desporto. 262

Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da 
reunião anterior, realizada no dia 14 de abril, consulto 
o Plenário sobre a necessidade de sua leitura.

(Não identificado) - Sr. Presidente, solicito dis-
pensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
- Conforme solicitação, fica dispensada a leitura da 
ata.

Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a 
em votação.

Aqueles que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovada. 
Antes de passar para a Ordem do Dia, comunico 

a V.Exas. que recebi do Ministro do Esporte, Agnelo 
Queiroz correspondência em que solicita engajamen-
to na mobilização da sociedade, como contribuição à 
Conferência Nacional do Esporte, que se realizará em 
Brasília, de 17 a 20 de junho de 2004, sobre o tema 
Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano. 

Ordem do Dia.
Requerimento nº 60, de 2004, do Sr. Deputado 

Marcelo Guimarães Filho, de realização de conferên-
cia sobre o tema I Conferência Nacional de Atividade 
Física e Desporto para a Saúde, em conjunto com a 
Semana Fitness, da Frente Parlamentar de Defesa da 
Atividade Física.

Passo a palavra ao autor do requerimento, Sr. 
Marcelo Guimarães.

O SR. DEPUTADO MARCELO GUIMARÃES 
FILHO - Sr. Presidente, vou brevemente defender o 
requerimento. Meu objetivo é divulgar a importância 
da atividade física no Brasil, informando sobre projetos 
da Frente Parlamentar em Defesa da Atividade Física 
no Brasil e do Ministério do Esporte. 

Ao apresentá-lo, pretendo agregar valores que 
contribuirão para divulgação da importância da práti-
ca regular de atividade física e do desporto no Brasil, 
propondo a realização de uma conferência, simultânea 
à Semana Fitness, na Câmara dos Deputados, que 
será também de grande importância para a Comissão 
de Turismo e Desporto, ocasião em que trataremos de 
assuntos polêmicos sobre o tema. 

Serão convidados os Conselhos Regionais e 
Federal de Educação Física, academias, profissionais 

de Educação Física, nutricionistas, médicos fisiotera-
peutas, diversas entidades da sociedade civil, princi-
palmente os usuários dos serviços de academias, e 
todos os participantes poderão expor, tirar dúvidas e 
apresentar sugestões.

Reitero, Sr. Presidente, que as datas estão defi-
nidas, os Conselhos Regionais e Federal confirmaram 
presença, e a reserva dos espaços na Câmara já foi 
feita com a Presidência da Casa. 

Dessa forma, solicito aos colegas que aprovem o 
requerimento, a fim de que o evento seja realizado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Em discussão o requerimento.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. 
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Depu-
tado Militão, solicitei a retirada de pauta do requerimen-
to na semana retrasada. Não estive com o Deputado 
Marcelo Guimarães anteriormente, portanto, não sabia 
que se tratava de programação previamente agendada 
na Câmara dos Deputados. Como haveria a Conferên-
cia Nacional de Esportes, entendia que ambas pode-
riam ser acopladas, mas desconhecia a existência de 
organização anterior.

De forma que nada tenho contra a aprovação do 
requerimento. Desejo sucesso ao evento.

O SR. DEPUTADO MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO MARCELO GUIMARÃES 
FILHO - Sr. Presidente, apenas desejo registrar a 
presença do Deputado Claudio Cajado, Presidente 
da Frente Parlamentar da Atividade Física e um dos 
promotores do evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Concedo a palavra ao Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. 
Presidente, saúdo V.Exa. e os demais companheiros 
da Comissão. 

Até o ano passado, tive a satisfação de ser mem-
bro suplente desta Comissão. Infelizmente, neste ano, o 
Partido da Frente Liberal não dispôs de vagas suficiente 
para que eu continuasse nessa condição. Contudo, fiz 
questão de estar presente hoje, para pedir apoiamen-
to aos companheiros. Esse evento é importante não 
apenas para conscientizarmos o povo brasileiro e os 
Parlamentares Federais da importância da atividade 
física, mas também para podermos apresentar à so-
ciedade as políticas públicas que estão sendo concebi-
das, elaboradas e implementadas na área da atividade 



53712 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

física, o que fazemos auxiliados e apoiados tanto pela 
Comissão de Esporte, pois a atividade física envolve o 
esporte, quanto pela área de educação. Por esse mo-
tivo, convidamos o Presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Saúde, Deputado Rafael Guerra, que 
estará presente, e o Presidente da Comissão de Edu-
cação, porque a atividade física está necessariamente 
ao lado do esporte, da saúde e da educação.Essa Se-
mana Fitness, que a Frente Parlamentar divulga e para 
a qual pede apoio, é de extrema importância, porque 
precisamos não apenas conscientizar a sociedade da 
elaboração dessas políticas, mas também e acima de 
tudo fazer com que haja apoiamento para o evento. 
Assim, Deputado Colbert Martins, chamo a atenção 
de todos para que venham ao encontro dessa nossa 
postura de divulgar e apoiar as iniciativas esportivas 
em nosso País.

O Ministério de Esporte estará elaborando sua 
Conferência Nacional no mês de junho, e elaboraremos 
moção de apoio a esse evento, para que haja incen-
tivos fiscais às academias e, principalmente, amparo 
a todo tipo de atividade física, esporte, dança, artes 
marciais ou ginástica. É importante esse apoiamento, 
e a Semana Fitness, sem sombra de dúvidas, dará 
suporte às iniciativas tanto na área do esporte, quanto 
na da educação e da saúde.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Depu-
tado Militão, desejo apenas aduzir que esperaremos o 
relatório do que será aprovado nesses dias, que pode-
rá servir de embasamento para a própria Conferência 
Nacional de Esportes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

- Perfeitamente.
Em votação o requerimento.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento nº 62, de 2004, do Sr. Hamilton 

Casara, que propõe indicação de membro da Comis-
são de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 
para integrar, em caráter oficial, expedição aos Vales 
do Guaporé, Mamoré e Madeira, no Estado de Ron-
dônia, com o objetivo de fortalecimento da atividade 
de turismo.

Com a palavra o autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO HAMILTON CASARA - Muito 

obrigado, Sr. Presidente.
Meu objetivo é também inserir o ecoturismo na 

pauta de turismo do Estado de Rondônia, na divisa 
com os Estados de Mato Grosso e do Amazonas. Essa 
expedição pretende percorrer quase 2 mil quilômetros, 
passando por vários parques estaduais, nacionais, mu-

nicipais e Unidades de Conservação; pretende rever 
toda a regulamentação da pesca esportiva nesses 3 
Vales. Ela será composta pelo corpo técnico de 15 en-
tidades e instituições, que fará essas avaliações.

Sr. Presidente, essa região de faixa de fronteira 
tem belíssimas Unidades de Conservação. Naquela 
área, a pesca poderá transformar-se em modalidade 
esportiva, gerando mais um atrativo para a região. 

A expedição tem como finalidade sistematizar as 
informações, para que, num segundo momento, pos-
samos discutir tanto com as comunidades, quanto com 
empresários e com o Governo do Estado a possibili-
dade de transformarmos o turismo em instrumento de 
desenvolvimento da região, conciliando toda a prática 
de conservação ambiental com a geração de alternati-
vas econômicas. Tem também a finalidade de fortalecer 
os trabalhos de proteção dos recursos hídricos, princi-
palmente nos Vales do Guaporé, Mamoré e Madeira, 
conciliando-o com a atividade do ecoturismo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 

Em discussão o requerimento.
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o 

em votação.
Aqueles que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)
Aprovado. 
Encerrada esta fase da reunião, daremos início 

à audiência pública, que se realiza por iniciativa dos 
Deputados João Mendes Jesus e José Rocha.A pre-
sente audiência pública, que conta com as presenças 
dos Srs. Carlos Arthur Nuzman, Presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro, e Vital Severino Neto, Presidente 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro, tem como objetivo 
obter esclarecimentos e debater sobre a participação 
do Brasil nas Olimpíadas de Atenas e sobre o anda-
mento dos preparativos para a realização dos Jogos 
Pan-Americanos Rio-2007.

Convido para sentarem-se à mesa o Sr. Carlos 
Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Bra-
sileiro; o Sr. Vital Severino Neto, Presidente do Comi-
tê Paraolímpico Brasileiro; e o Sr. Bernard Rajzman, 
Subsecretário Estadual para os Jogos Pan-americanos 
Rio 2007. (Pausa.)

Registro com muito prazer as seguintes presen-
ças: Sr. André Almeida Cunha Arantes, Secretário 
Nacional de Esporte de Alto Rendimento; Sr. Cláudio 
Versiani, Secretário Estadual para candidatura das 
Olimpíadas Rio 2012; e Sr. Lars Grael, Secretário da 
Juventude, Esporte e Lazer de São Paulo e Presidente 
do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estadu-
ais de Esporte. (Pausa.)
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Composta nossa Mesa, esclareço aos ilustres 
convidados e aos Srs. Parlamentares que a reunião 
está sendo gravada, para posterior transcrição. Por 
isso, solicito que falem ao microfone. 

Para melhor condução dos trabalhos, informo 
que os convidados disporão, cada um, de 20 minutos 
para a exposição, não podendo ser aparteados. Após 
a exposição, passaremos aos debates. Os Deputados 
inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-
lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo 
prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo 
para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo 
mesmo prazo. É vedado ao orador interpelar qualquer 
dos presentes. 

Com a palavra o Sr. Carlos Arthur Nuzman.O SR. 
CARLOS ARTHUR NUZMAN - Exmo. Sr. Deputado José 
Militão, Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
da Câmara dos Deputados; Exmos. Srs. Deputados; 
IImos. Srs. Secretários Nacionais que compõem o 
Ministério do Esporte e seus representantes; compa-
nheiros da Mesa, Sr. Cláudio Versiani, Secretário para 
a candidatura da sede dos Jogos Olímpicos de 2012; 
Sr. André Arantes, Secretário Nacional de Esporte Alto 
Rendimento do Ministério do Esporte; Sr. Vital Seve-
rino, Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro; 
Sr. Bernard Rajzman, Secretário do Estado do Rio de 
Janeiro para os Jogos Pan-Americanos Rio 2007; Sr. 
Lars Grael, Secretário da Juventude, Esporte e Lazer 
do Estado de São Paulo e Presidente do Fórum Na-
cional de Secretários e Gestores de Esporte. Saúdo 
também os demais membros do Conselho Nacional de 
Esportes e integrantes do Ministério dos Esportes. 

Desejo agradecer, em nome de todos os aqui 
estão, ao Sr. José Gustavo, Vice-Presidente da can-
didatura do Rio Jogos Olímpicos de 2012; ao Sr. Leo-
nardo Gryner, Diretor da empresa de marketing tanto 
do Pan-Americano, como da candidatura; ao Carlos 
Roberto Osório, Diretor de Relações Internacionais 
do Comitê Olímpico Brasileiro e Secretário-Geral dos 
Jogos Pan-Americanos; e ao Dr. Eduardo de Rose, 
Presidente da Comissão Antidoping do Comitê Olím-
pico Brasileiro e membro da Comissão Antidoping do 
Comitê Olímpico Internacional.

Também quero reiterar aos membros desta Co-
missão os nossos agradecimentos pela honra de es-
tarmos aqui para falar de um dos temas mais impor-
tantes da atualidade e parabenizar V.Exas. pelo fato 
de a Câmara dos Deputados ter conquistado o direito 
de ter uma Comissão que trata do turismo e do des-
porto. Essa é mais uma vitória. Já foi uma conquista 
termos o Ministério do Esporte, que tem à frente o 
nosso amigo Agnelo Queiroz, pelo que agradecemos 
ao Presidente Lula.

Viemos hoje fazer uma apresentação do projeto 
dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e da candidatura 
do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos de 2012. Eu 
gostaria de falar sobre a enorme importância da in-
teração da organização dos Jogos Pan-Americanos 
e da candidatura com a Câmara dos Deputados, em 
especial a Comissão Especial de Turismo e Desporto. 
Eu gostaria muito, em nome de todos que compõem 
o Comitê — e, posso dizer, inclusive em nome de to-
das as autoridades ligadas a essas iniciativas —, de 
dizer que esse é um dos pontos mais importantes 
que temos. 

Uma das maiores dificuldades que encontramos 
no Brasil tem a ver com a exata dimensão do que sig-
nifica organizar os Jogos Pan-Americanos e do que é 
uma candidatura a sediar os Jogos Olímpicos. As dificul-
dades são muito grandes e para todas as cidades. 

Até então, havíamos tido candidaturas anteriores, 
mas com rumos diferentes. E hoje, quero deixar cla-
ro, contamos com o apoio das 3 esferas de Governo, 
Federal, Estadual e Municipal, do Presidente Lula, da 
Governadora Rosinha Garotinho e do Prefeito César 
Maia. 

Lutamos com a velocidade necessária. Não há 
tempo a perder. Não haverá adiamento de datas e 
correremos riscos se não cumprirmos todas as eta-
pas. Sei que todos nós temos pela frente uma buro-
cracia, isso faz parte de qualquer Governo. As ações 
hoje devem ser suprapartidárias. Não podemos levar 
ao campo da discussão questões partidárias. Temos 
a importância do legado, que é o que há de mais im-
portante na organização dos Jogos Olímpicos. O Co-
mitê Olímpico Internacional quer saber — e isso vale 
para o Pan-americano e para a candidatura olímpica 
— que benefício a realização dos jogos trará à cidade 
e ao País. Vou contar aos senhores uma particulari-
dade importante. Fiz parte da comissão que avaliou 
as cidades candidatas aos Jogos Olímpicos de 2008, 
em que saiu vencedora a cidade de Pequim, na China. 
Na oportunidade, uma pergunta foi feita: qual será o 
legado para Pequim? E eles responderam que o lega-
do era para a China; a candidatura era da China. Essa 
pergunta foi também feita em Paris, e a resposta foi: 
Paris não precisa de legado, ela já o tem. Nós ofere-
cemos Paris ao mundo. Paris ficou em terceiro lugar, 
Pequim em primeiro.

Portanto, gostaria de dizer: essa candidatura é 
do Brasil. As fábricas que serão criadas e montadas 
pelos patrocinadores do Comitê Olímpico Internacio-
nal, especialmente montadoras, empresas de tecno-
logia e software, entre outras, ficarão não apenas na 
cidade-sede, até porque esta não comportaria. Esse 
o grande benefício que deveremos ter. 
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Então, legado é a palavra-chave em qualquer 
situação.

O Ministro Agnelo Queiroz e sua equipe têm 
sido incansáveis em nos ajudar, mas é fundamental 
que outros também participem: Ministério do Esporte, 
Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos e da 
Candidatura Rio-2012, o Prefeito César Maia e a Go-
vernadora Rosinha Garotinho. 

Quatro itens fundamentais devem ser observados 
antes da escolha — são considerados 19 itens, mas 
esses são os mais importantes. O primeiro, segurança. 
Não se imagine que o problema da segurança é res-
trito a uma cidade. Segurança é de todo o país. Quan-
do sou questionado sobre o problema de segurança 
no Rio de Janeiro ou no Brasil, costumo dizer que ao 
menos sabemos onde está nosso inimigo e podemos 
combatê-lo, mas a maioria das cidades candidatas a 
sede das olimpíadas estão em países cujo problema 
de segurança envolve ameaça de terrorismo. E nunca 
se sabe onde o terrorista está. Ele pode surgir a qual-
quer momento e causar prejuízos incalculáveis, como 
perda de vida. As ameaças estão aí, como se pode 
ver em toda a mídia.

O Presidente da República já nomeou um coman-
do único de segurança. O general Sérgio Rosário, que 
foi o responsável pela estrutura da área de segurança 
no Timor Leste, estará à frente. Já estamos trabalhando 
com a melhor empresa de assessoria de segurança 
do mundo, a Intelligent Risk, cujo presidente foi dire-
tor de inteligência dos Jogos Olímpicos de Sidney. A 
Prefeitura do Rio de Janeiro já o contratou.

Quanto à organização, foi contratada também 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro a MI Associates, cujo 
diretor de operações atuou na organização dos Jogos 
Olímpicos de Sidney.

O segundo item são os transportes. É imperioso 
o entrosamento das áreas de governo nisso. Se não 
tivermos um projeto único de transporte, não teremos 
condições de sediar os Jogos Pan-Americanos, muito 
menos os Jogos Olímpicos.

O terceiro, meio ambiente, e sei que os projetos 
estão sendo feitos. 

Pequim foi a cidade classificada como a pior em 
termos de meio ambiente, nas avaliações feitas para 
2008. Ela teve seu aeroporto fechado por 3 dias por 
causa da poluição. Pequim apresentou seu projeto, deu 
garantias financeiras, mostrou onde estava o dinhei-
ro, apresentou o documento do Governo mostrando o 
que ele iria fazer. O custo da operação, 12 bilhões de 
dólares, é o maior na área de meio ambiente em todo 
o mundo. O nosso é muito menor. 

O quarto ponto, garantias. Elas são fundamen-
tais. Garantias do Governo nas três esferas: Federal, 

Estadual e Municipal. Sr. Presidente, aproveitando toda 
a sua benevolência, digo ainda a V.Exas.: precisamos 
de uma lei olímpica que abranja todos os setores. Nós 
nos propomos a contribuir com alguma sugestão, sem 
pretender dizer que ela seja a ideal. Aliás, deveremos 
ter uma lei olímpica no âmbito do Governo Federal, ou-
tra no âmbito estadual e uma no municipal. Questões 
enormes poderiam ser sintetizadas numa única nor-
ma, sejam financeiras, sejam orçamentárias, sejam de 
contingenciamento. Nós temos o Estatuto do Idoso, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação que 
regula a postura municipal no que se refere às praias, 
enfim, um elenco enorme de normas. Só conseguire-
mos abranger tudo tendo uma única lei: a lei olímpica. 
Isso já existe em outros países. Ela teria caráter tran-
sitório: valeria para o Pan-Americano, para o período 
dos Jogos Olímpicos. Funcionaria exclusivamente no 
mês em que houvesse a competição, nada mais. Mui-
tas regras teriam duração de apenas duas semanas, 
as que envolvem as instalações esportivas.

Todas essas questões precisamos ter definidas 
até o final de junho, para que possamos preparar o 
dossiê da candidatura, traduzi-lo e entregá-lo — são 
cerca de 600 páginas, com todas as plantas. 

Essas são questões importantes.
Dia 18 de maio, o Comitê Olímpico Internacional 

deverá eliminar algumas cidades. São nove, sendo três 
3 das Américas: além do Rio, Havana e Nova Iorque; 
e seis européias: Moscou, Istambul, Madri, Londres, 
Paris e Leipzig. Podem ficar no máximo nove. 

A segunda fase eliminatória pode ser a Comissão 
de Avaliação, que virá em fevereiro ou março, para ver 
se atendemos ou não às exigências do Comitê Olímpico 
Internacional. A eleição será no dia 6 de julho de 2005, 
portanto, daqui a 14 meses. Mas o Pan-americano é 
fundamental, e para tanto obras importantes devem 
ser iniciadas. Muitas dependem de alguns acordos 
intergovernos. Transporte é uma delas, meio ambien-
te outra. A questão da segurança está sendo toda ela 
trabalhada, e já está bem avançada.

Devo também dizer que estamos aqui para apren-
der. Queremos organizar os Jogos Pan-Americanos 
em grande nível. Diria excepcional, mas ninguém quer 
fazer os melhores jogos da história, porque esse é um 
desafio que não cabe mais. Cada país tem que fazer 
aquilo que pode. Não vamos desembolsar a mais só 
para apagar um título que tem repercutido de manei-
ra negativa em outros lugares. Então, vamos fazer o 
que há de melhor. Por isso, vamos aprender as lições. 
E essas lições gostaríamos de aprender com V.Exas. 
Mostrem-nos os caminhos que não conhecemos, que 
não sabemos quais são. Estamos aqui humildemen-
te para pedir-lhes essa ajuda. Sr. Presidente, Sras. e 
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Srs. Deputados, seria importante que se estudasse 
um mecanismo de interação entre a Câmara, por in-
termédio desta Comissão, do Ministério do Esporte, 
do Comitê Organizador e da comissão candidata aos 
Jogos Olímpicos de 2012. Estamos com uma equipe 
pronta para desembarcar aqui, para nos reunirmos 
com representantes de todos os segmentos: seguran-
ça, transporte e meio ambiente. 

E, sabendo da importância do turismo para esta 
Comissão, sugiro que sejamos candidatos a organizar 
o II Congresso Olímpico de Esporte e Turismo. O pri-
meiro foi organizado por Barcelona, junto ao Comitê 
Olímpico Internacional. Peço a V.Exas. que reflitam 
sobre essa proposta, que é de enorme importância 
para o País. Sei que os Ministros Agnelo Queiroz e 
Walfrido Mares Guia comungam com essa idéia. Já 
conversamos sobre isso durante a visita do Presidente 
Lula ao Comitê Olímpico Internacional. Se esse for o 
desejo do Governo e desta Casa, nós o colocaremos 
em prática, pois esporte e turismo são os maiores me-
canismos que temos, principalmente para a geração 
de empregos. Por isso, os projetos devem ser apre-
sentados por V.Exas. 

Pela primeira vez na história dos 42 países das 
Américas, organizamos a I PANEXPO 2003, feira pan-
americana, que inclui o esporte e os negócios de tu-
rismo. A próxima será realizada entre os dias 6 e 8 
de dezembro, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Este-
jamos juntos nisso. Na 1ª PANEXPO contamos com a 
presença de 600 empresas expositoras, cerca de mil 
pessoas inscritas, de 42 países das Américas, e pa-
lestrantes do mundo inteiro. Conseguimos isso para o 
Brasil. Essa exposição será realizada anualmente, e 
nós a oferecemos a V.Exas. como legado. 

Antes de encerrar minha apresentação, peço ao 
Carlos Roberto Osório que apresente para V.Exas. um 
vídeo alusivo aos Jogos Pan-Americanos e ao projeto 
de candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos. 
Essa apresentação, feita em San Antonio, está correndo 
o mundo. Foi apresentada pela primeira vez no Minis-
tério do Esporte, na Comissão de Gestores Federais, 
criada pelo Presidente Lula, presidida pelo Ministro 
Agnelo Queiroz. Recentemente, foi apresentada em 
San Antonio, porém com algumas variantes. 

Tem a palavra o Sr. Carlos Roberto Osório, para 
fazer a apresentação do vídeo. 

O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - Boa tar-
de a todos. 

Passaremos rapidamente o projeto de candida-
tura do Rio de Janeiro aos Jogos Olímpicos, sobre o 
andamento dos preparativos do Brasil para sediar os 
Jogos Pan-Americanos de 2007. 

Como sempre fazemos nas nossas reuniões, 
mostraremos, para sintonizá-los no espírito olímpico, 
especificamente nos Jogos Olímpicos e no Pan-ame-
ricano, um vídeo que mostra, de forma bastante clara, 
quem somos, quais os nossos valores e o que repre-
sentamos.. Esse vídeo, preparado pelo Comitê Olímpico 
Internacional, foi exibido antes dos Jogos Olímpicos de 
Sidney. A sua exibição será em inglês, com legendas 
em português.  (Segue-se exibição de imagens.)

O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - Enquan-
to trocam a bateria, creio que posso falar daqui, para 
não perdermos tempo. 

Gostamos de mostrar sempre esse vídeo, Srs. 
Deputados, porque ele mostra um pouco do espírito 
olímpico, os nossos valores e a causa que nós todos 
abraçamos. E o nosso objetivo aqui é compartilhar um 
pouco desse espírito com os senhores, contagiá-los 
com o nosso objetivo de organizar muito bem para o 
Brasil os Jogos Pan-Americanos e trazer para o nosso 
continente, para a América do Sul e para o Brasil, pela 
primeira vez, os jogos olímpicos.

O esporte é um instrumento muito poderoso, esta 
Comissão sabe disso e o Congresso Nacional também 
— inclusive por isso instituiu esta Comissão. Esse é o 
segmento da indústria que mais cresce no mundo nos 
últimos 10 anos. Teve um crescimento global acima de 
10% na última década e tem alguns valores muito im-
portantes para as cidades e para os países. No vídeo 
mostramos um pouquinho do porquê de essa atividade 
humana ser tão poderosa. Ela tem muita força, e essa 
força vem da televisão.

O esporte tem algumas características que ne-
nhuma das outras atividades de entretenimento têm. 
Isso é um diferencial nosso. A emoção do “ao vivo” — 
vai ser gol ou não vai? —, isso gera interesse enorme 
em assistir à televisão, o que não ocorre com outras 
atividades de entretenimento, como filmes, novelas, 
livros, cujo final já se conhece. O esporte é movido 
por paixão — o penâlti vai ser dentro ou vai ser fora? 
—, e isso tem grande poder para gerar audiência na 
televisão.

Outro coisa é o drama do esporte, do enredo: o 
resultado inesperado. Nem sempre o melhor vence. O 
inesperado acontece e gera uma carga emocional adi-
cional, o que é muito importante, e gera crescimento 
da audiência, da relevância do esporte. 

Ainda, o esporte propicia um entretenimento fami-
liar, diferentemente talvez de algumas outras atividades 
de diversão. Nós temos o caso clássico do avô, do pai 
e do filho, juntos, em frente à televisão, torcendo pelo 
seu time, ou torcendo pelo seu País. É um programa 
que une a família; é agregador familiar. Com relação 
à música, por exemplo, há diferenças. O pai eventu-
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almente pode gostar de um tipo de música, o avô de 
outra, como a música clássica, e os jovens ainda de 
outro tipo de música. No esporte existe agregação.

Outro item importante que o esporte traz é a 
questão da lealdade e do patriotismo, o sentimento de 
união do país ou dos torcedores de um clube em torno 
da sua bandeira, das suas cores, disputando uma com-
petição internacional, além da emoção de ouvir o hino 
cantado ao final de uma competição, pela conquista 
de uma medalha ou por uma vitória importante. Isso 
é algo muito importante e muito poderoso.

O esporte é uma linguagem global. As regras do 
voleibol na Rússia são iguais às do Brasil e da China. 
Numa partida de futebol, de voleibol ou numa com-
petição de atletismo ninguém precisa explicar nada 
para ninguém, automaticamente se entende tudo o 
que acontece. 

Nos dias de hoje, quando o mundo é cada vez 
mais global, a linguagem global do esporte ganha es-
paço e inserção na indústria do entretenimento. Um 
tipo de dança, num continente, pode ser sucesso; em 
outro, não. Mas o esporte tem essa inserção global, 
daí o seu grande valor.

Este o motivo por que nove das principais cidades 
e países do mundo disputam a organização dos jogos 
olímpicos: a força do esporte, a plataforma dos jogos 
olímpicos, a luz que é dada a uma cidade, a um País. 
Esse o pano de fundo desta nossa discussão. 

O números relativos aos Jogos Olímpicos e aos 
Jogos Pan-Americanos são muito grandes. É grande 
a quantidade de países participantes, de atletas cre-
denciados, de envolvimento de pessoas. Trata-se de 
megaeventos. Para termos um exemplo claro, nos Jo-
gos Pan-Americanos será como se estivéssemos orga-
nizando no Brasil, no Rio de Janeiro, durante 15 dias, 
28 campeonatos mundiais simultâneos. Vamos ter um 
campeonato mundial de voleibol, de basquetebol, de 
atletismo, de natação, todos acontecendo no mesmo 
lugar, simultaneamente, num período de 15 dias. Isso 
exige um esforço de logística gigantesco, e por isso 
temos que nos preparar muito bem.

Cobertura de televisão de Sidney. Os números são 
impressionantes: 3,7 bilhões de espectadores em 220 
países. A partir daí, vê-se a força desse evento. 

Normalmente falamos que os Jogos Olímpicos 
e Jogos Pan-Americanos não são competições que 
duram 16 dias e que estão no futuro. Eles abrem uma 
janela de oportunidades para a cidade e o país. No 
caso dos Jogos Olímpicos, ele oferece um projeto de 
um quarto de século para o país, nos anos anteriores, 
na preparação e no legado que fica depois. No caso 
dos Jogos Pan-Americanos, imaginamos uma década 
de impacto na vida do país. São os períodos de tempo 

de planejamentos de longo prazo que demonstram o 
impacto desse evento.

Vou passar muito rapidamente pelo impacto dos 
Jogos Olímpicos — os senhores têm isso no material 
que lhes foi entregue — em vendas diretas, novos in-
vestimentos em infra-estrutura e etc. Os resultados 
de Sidney na geração de empregos e na elevação do 
PIB australiano são impressionantes: quase 6 bilhões 
de dólares americanos de impacto adicional direto no 
PIB da Austrália pela organização dos Jogos Olímpi-
cos e criação de 100 mil novos empregos. No que se 
refere ao turismo — esta Comissão é perfeita, porque 
esporte e turismo andam sempre juntos —, setor que 
talvez tenha o maior benefício, o maior impacto eco-
nômico com a organização de um megaevento espor-
tivo, houve um aumento de 1,7 milhões no número de 
visitantes na Austrália. E vejam que a Austrália é um 
país complicado para o fluxo de turismo internacional, 
pela sua localização remota. A Austrália tem uma pro-
jeção de crescimento do turismo. Pretende chegar a 
10,2 milhões de visitantes/ano em 2012. 

Enfim, o turismo é um dos maiores beneficiados 
com a organização de evento desse tipo.

Os resultados em Sidney no tocante ao número 
de visitantes, de novos negócios, de companhias no-
vas que se instalam no local dos jogos, como o Nuz-
man falou, de companhias patrocinadoras que abrem 
empresas e subsidiárias, demonstram o impacto dos 
Jogos Olímpicos em uma cidade, em um país: impac-
to primário, 2,5 bilhões, através de vendas diretas; 6 
bilhões em infra-estrutura e criação de 100 mil empre-
gos diretos permanentes, pela passagem dos jogos 
na Austrália.

Agora vamos apresentar aos senhores, rapida-
mente, um vídeo sobre a candidatura do Brasil aos 
Jogos de 2012.

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - O vídeo 

apresentado foi utilizado no lançamento da nossa 
candidatura e obviamente estará sendo aprimorado 
e adaptado à medida que a campanha internacional 
avançar.

Vamos fazer agora rápida apresentação dos pro-
jetos para 2007 e 2012, que têm muita sinergia entre 
si justamente para utilizar da melhor maneira possível 
os recursos que estão sendo investidos. 

Vemos os Jogos Pan-Americanos de 2007 como 
grande potencial alavancador da nossa candidatura 
para 2012.

Nuzman já falou sobre as consultorias interna-
cionais que estão trabalhando conosco. Duas empre-
sas australianas com experiência em Jogos Olímpicos 
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nos dão a tecnologia internacional necessária para a 
organização desses 2 megaeventos.

O mapa de disposição das instalações espor-
tivas, entregue a V.Exas., basicamente concentra os 
Jogos Olímpicos e Pan-Americanos em 4 regiões da 
cidade, com o ponto focal na Barra da Tijuca, bairro 
que dispõe de concentração desejável para facilitar a 
operação dos jogos.

Das cidades concorrentes para 2012, 3 são das 
Américas e 6 da Europa, entre elas estão as principais 
cidades do mundo. 

A próxima data importante constante do crono-
grama é o dia 18 de maio, quando haverá o primeiro 
corte do COI e, em 6 de julho de 2005, a decisão final.
O orçamento para realização dos Jogos Olímpicos, no 
Rio de Janeiro, é da ordem de 2 bilhões de dólares, 
para operação e organização dos jogos e investimentos 
adicionais necessários na infra-estrutura da cidade, do 
Estado e do País, que são legados permanentes. 

Falemos das receitas, item muito importante e 
talvez a explicação para a grande concorrência pela 
sede dos Jogos Olímpicos. Todas as cidades concor-
rentes têm orçamento de cerca de 2 bilhões de dólares 
para realização dos jogos. O Brasil é um dos países 
que dispõe de orçamento mais baixo. 

É importante notar que desse custo de 2 bilhões 
de dólares, 50% praticamente vêm de aportes interna-
cionais, do Comitê Olímpico Internacional, por intermé-
dio da distribuição das receitas da venda dos direitos 
de televisão e do patrocínio internacional. Significa di-
zer que a cidade vencedora para realização dos Jogos 
Olímpicos de 2012 receberá cheque do Comitê Olím-
pico Internacional de 1 bilhão de dólares para pagar 
50% da conta da organização dos jogos. Praticamente 
85% dos outros 50% serão levantados pela iniciativa 
privada no País sede, por meio da venda de ingressos, 
de patrocinadores nacionais, licenciamentos, masco-
tes e outras fontes de receita. Estimamos investimento 
governamental, num projeto de 2 bilhões de dólares, 
da ordem de 150 milhões, cabendo 50 milhões a cada 
esfera do Governo: federal, do Estado e do Município 
do Rio de Janeiro.

A composição desse orçamento demonstra o ex-
celente negócio que a cidade e o País estão fazendo 
ao sediar esse megaevento, sem falar em todo o be-
nefício adicional de exposição da cidade, de atração 
de investimentos, de divulgação e promoção do País 
no exterior. 

Na fase de candidatura, precisamos do Gover-
no Federal em várias frentes importantes: as garan-
tias necessárias e o apoio do Presidente Lula para a 
campanha internacional — inclusive S.Exa. já visitou 
o Comitê Olímpico Internacional. 

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN - Descul-
pem-me a intromissão, mas devo dizer que a presen-
ça do Presidente Lula junto ao Presidente do Comitê 
Olímpico Internacional foi emocionante. Sentimo-nos 
orgulhosos. S.Exa. é efetivamente um dos maiores ava-
listas na história dos Jogos Olímpicos. O Presidente do 
Comitê Olímpico Internacional confidenciou-me que o 
carisma de S.Exa. o havia sensibilizado. 

O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - Obvia-
mente também seria importante o apoio financeiro. O 
custo da candidatura está estimado em cerca de 22 
milhões de dólares. Comparado com os concorrentes, 
estamos num nível mais baixo. 

A maioria das cidades candidatas está investin-
do entre 25 e 30 milhões de dólares na candidatura, 
com todas as consultorias e materiais técnicos que 
têm de ser produzidos. O nosso custo é um pouco 
mais baixo, porque nossa mão-de-obra e expertise, 
em alguns pontos, são mais baratos. Parte desses 
custos vêm de investimento em dinheiro e parte em 
inserção de pessoal e técnicos que vão trabalhar na 
montagem do projeto. 

Temos uma lista de garantias necessárias que 
são os grandes grupos. Não vamos nos ater a esses 
detalhes. Dispomos do detalhamento desse item e já 
fizemos uma apresentação para a Comissão do Go-
verno Federal, presidida pelo Ministro Agnelo Queiroz. 
Obviamente, vamos precisar do apoio do Poder Legis-
lativo Federal a fim de que possamos ter as garantias 
necessárias para apresentação internacional. 

Esse foi um breve resumo do nosso projeto para 
2012. Estaremos à disposição de V.Exas. para prestar 
quaisquer outros esclarecimentos adicionais. 

O Presidente Carlos Nuzman pode dar mais de-
talhes sobre a possibilidade de sermos classificados 
entre as 4 cidades finalistas para os Jogos Pan-Ame-
ricanos de 2007. Todas as avaliações técnicas interna-
cionais posicionam o Brasil entre as 3 primeiras cida-
des concorrentes, o que para nós é motivo de orgulho.  
(Segue-se exibição de imagens.)

O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - Esse é 
um breve resumo da apresentação que fizemos em 
San Antonio, nos Estados Unidos, para os membros 
da Organização Desportiva Pan-Americana, resumo 
do projeto do Rio de Janeiro que começou em Santo 
Domingo. 

Essa é a cerimônia de encerramento dos Jogos 
Pan-Americanos de 2003, em Santo Domingo, quando 
tivemos oportunidade de lançar oficialmente os jogos 
de 2007, mostrando um pouco da cultura brasileira, 
dos nossos valores, revelando a cara do Brasil para o 
mundo e o que pode esperar a comunidade esportiva 
internacional nos jogos de 2007. Foi uma cerimônia 
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impactante, com transmissão para todos os países das 
Américas, que deu início em grande estilo aos Jogos 
Pan-Americanos de 2007. 

Ainda em Santo Domingo, organizamos o pro-
grama de observadores dos Jogos Pan-Americanos. 
Tivemos 30 observadores brasileiros das 3 esferas do 
governo mais os do Comitê Olímpico Brasileiro anali-
sando absolutamente todos os itens da organização 
para 2007. 

Fizemos o lançamento da logomarca oficial dos 
Jogos Pan-Americanos — pássaros com o recorte do 
Pão de Açúcar. O nosso logotipo já é conhecido em todo 
o mundo. Iniciamos nosso programa de merchandising. 
O Ministro dos Esportes esteve em Santo Domingo, 
junto com o Prefeito do Rio de Janeiro, o Presidente 
da Organização Desportiva Pan-Americana e o Presi-
dente Carlos Nuzman.

A nossa atividade seguinte, ainda em agosto de 
2003, foi no Palácio da Cidade do Rio de Janeiro: ceri-
mônia de içamento das bandeiras da Organização Des-
portiva Pan-Americana e dos Jogos Pan-Americanos. 
Todas as autoridades brasileiras estiveram presentes. 
Essas bandeiras ficarão içadas no Palácio da Cidade 
do Rio de Janeiro até 2007, quando serão entregues, 
na cerimônia de encerramento, à próxima cidade sede 
dos Jogos Pan-Americanos, em 2011. 

Seguindo as nossas atividades, em setembro, 
tivemos a primeira visita de inspeção da Organização 
Desportiva Pan-Americana para verificar o andamento 
da nossa organização. Os inspetores visitaram todos 
os locais de competição propostos, discutiram com 
nosso pessoal técnico e puderam, in loco, aferir o 
andamento de toda a organização. O relatório dessa 
visita de inspeção foi extremamente positivo e enco-
rajador e mostrou ao mundo que o Brasil cumpre com 
seus compromissos e que está em dia com a organi-
zação dos jogos. 

No início do mês de outubro, realizamos a I Feira 
Pan-Americana de Marketing e Negócios do Esporte, 
legado dos Jogos Pan-Americanos. Tivemos no Rio 
de Janeiro 600 empresas expositoras, mais de mil 
congressistas de 42 países nas Américas. Essa foi 
uma das primeiras oportunidades para as empresas 
brasileiras apresentarem seus produtos e serviços a 
compradores de materiais e equipamentos ligados ao 
esporte em todo o continente, além do intercâmbio 
de conhecimento e evolução na área do esporte. Foi 
um evento bastante rico e importante, permanente de 
agora para frente, propriedade do Brasil. 

Ainda no mês de outubro, tivemos o lançamento 
da pedra fundamental da Vila Pan-Americana, principal 
investimento nos Jogos Pan-Americanos. Até o mês 
passado, o Governo Federal liberou recursos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador para o financiamento dessa 
obra. A Vila Pan-Americana vai proporcionar a todos 
os atletas, técnicos e oficiais conforto único. 

Em dezembro, lançamos a pedra fundamental 
do estádio João Havelange, com capacidade para 45 
mil pessoas. Ele será a sede do atletismo nos Jogos 
Pan-Americanos, com possibilidade de utilização para 
jogos de futebol.

Esse é o maior investimento em equipamentos 
esportivos realizado no Brasil, nos últimos 10 anos, 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, num terreno cedido 
pelo Governo do Estado, talvez um dos grandes lega-
dos esportivos dos jogos. 

Em março, o Ministro Agnelo Queiroz presidiu a 
primeira reunião do Comitê Gestor das Ações Federais 
para os Jogos Pan-Americanos, criado pelo Presidente 
Lula para agrupar os 12 Ministérios envolvidos na or-
ganização dos jogos. Foi uma ação muito importante. 
Durante todo este período — de agosto do ano passado 
até hoje — recebemos no Rio de Janeiro federações 
internacionais dos esportes olímpicos para inspecio-
narem os locais de competição e se reunirem com as 
equipes técnicas. Essas visitas incluíam as federações 
de atletismo, basquete, natação, canoagem, pentatlo 
moderno, ginástica olímpica e boxe. 

Nos 4 primeiros meses do ano de 2004, reali-
zamos 7 eventos esportivos internacionais, testes e 
preparatórios para os Jogos Pan-Americanos para 
adequar nossas equipes em todos os itens em termos 
de organização e divulgação dos Jogos Pan-america-
nos. Estiveram no Rio de Janeiro 1.000 atletas e 500 
técnicos. 

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. CARLOS ROBERTO OSÓRIO - Para en-

cerrar esta parte da nossa reunião — e para tanto con-
sidero importante a presença do Presidente Vital —, 
vamos falar dos jogos Parapan-Americanos Rio 2007, 
uma grande contribuição dada pelo Brasil, confirmada 
na semana passada em San Antonio. Pela primeira 
vez na história do Movimento Olímpico das Américas 
o país sede dos Jogos Pan-Americanos vai organizar 
logo em seguida os Jogos Parapan-Americanos, como 
faz o Comitê Olímpico Internacional com as Olimpíadas 
e as Paraolimpíadas. Os atletas paraolímpicos terão 
a possibilidade de usufruir da mesma organização e 
da mesma qualidade das instalações esportivas nos 
Jogos Parapan-Americanos. 

O Brasil deu um passo à frente ao mostrar seu 
interesse em relação ao Movimento Olímpico das 
Américas. Serão 1.300 atletas e 600 oficiais técnicos 
no maior evento paradesportivo do continente. 
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Este é o resumo da nossa apresentação. Creio 
que podemos passar a palavra ao Presidente Carlos Ar-
thur Nuzman, para tecer suas considerações finais.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN - Sr. Pre-
sidente, quero agradecer à Comissão a atenção dis-
pensada, e ao Ministro Agnelo Queiroz e ao ex-Sena-
dor Pedro Piva a Lei Agnelo/Piva, que em 2 anos de 
atividade formou 13 equipes olímpicas permanentes. 
Ganhamos 53 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, 
quando o normal é os resultados aparecerem no pra-
zo de 8 a 12 anos.Graças ao trabalho feito ao longo 
desta longa caminhada, fomos premiados pelo Comitê 
Olímpico Internacional e vamos receber no dia 13 de 
junho a Tocha Olímpica, que pela primeira vez virá ao 
continente sul-americano, e a cidade escolhida foi a 
do Rio de Janeiro.

É interessante notar que existe uma empresa 
americana que organiza dos percursos de tochas pelo 
mundo. Seu nome é Alem, e realmente parece ser algo 
do além organizar o percurso da tocha por 34 cidades 
em 27 países. Após terem percorrido toda a América 
Latina, escolheram o Rio de Janeiro, o que vai ajudar 
muito a nossa candidatura.

A chegada da Tocha Olímpica no dia 13 de junho 
ao Rio de Janeiro é o evento mais importante que este 
País já vivenciou. O operação conta com 2 patrocina-
dores. Dois jumbos 747 pousarão, com diferença de 3 
horas, no Aeroporto Internacional do Galeão e na Base 
Aérea do Rio de Janeiro, trazendo equipes de segu-
rança, motocicletas, jornalistas, cobertura de televisão, 
veículos e pessoas acostumadas a fazer esse trabalho 
pelo mundo inteiro, no inverno, debaixo d’água ou no 
deserto; é uma verdadeira operação de guerra.

Nosso envolvimento é grande, e temos recebido 
um grande apoio dos 3 níveis de Governo, em especial 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Há hoje na praia de 
Copacabana, inaugurado pelo Prefeito César Maia e 
por mim, um relógio — o único do mundo — que faz 
a contagem regressiva. O Governo Estadual e o Fe-
deral também têm participado ativamente dessa ação. 
Será uma grande festa: 120 pessoas vão revezar-se 
em carregar a tocha. Há 3 listas, uma lista do Comi-
tê Olímpico e da Prefeitura, com 49 nomes, uma da 
Coca-Cola, com 42 nomes, e outra da Samsung, com 
20 nomes. Amanhã estaremos divulgando a lista do 
Comitê Olímpico e da Prefeitura. 

O custo da operação é de US$ 20 milhões e foi 
pago pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 
Atenas, que também produziu um vídeo da campanha, 
a que assistiremos agora. Vejam que impressionante 
o trabalho que vai ser feito.

(Segue-se exibição de imagens.)

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN - Aí está 
uma apresentação realmente emocionante. 

Ao encerrar, quero prestar uma homenagem a 
Daiane, contando aqui a sua história. Em 1997, não 
tínhamos dinheiro, e o Programa Solidariedade Olím-
pica emprestou-nos os primeiros recursos, emprega-
dos principalmente na ginástica. Daiane era uma das 
ginastas, junto com Daniele Hypólito. Quando elas se 
desenvolveram, surgiu a Lei Agnelo/Piva, cujo Relator é 
o Deputado Gilmar Machado — aliás, quero agradecer 
a V.Exa., Deputado, como já o fiz anteriormente, pelo 
seu empenho em prol dessa lei que foi a redenção do 
esporte —, e vimos uma criança pobre brasileira tor-
nar-se ídolo mundial. 

Esperamos que ela seja uma medalhista olímpica, 
mas não haverá cobrança. Acho que para a biografia 
do jovem brasileiro, do jovem que tem muita esperança 
no País, principalmente aquele que não tem oportuni-
dades nem recursos, como ela não tinha, é importante 
ser considerado uma celebridade mundial. Antes de 
encerrar esta exposição e colocar-me à disposição 
para responder as perguntas, quero exibir a apresen-
tação final de Daiane, que levou os congressistas da 
ODEPA e os representantes de cidades candidatas 
às lágrimas.

(Segue-se exibição de imagens.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

- Esta Presidência cumprimenta o Presidente Carlos 
Arthur Nuzman e agradece a S.Sa. a apresentação. 

Com a palavra o Presidente do Comitê Paraolím-
pico, Vital Severino Neto.

O SR. VITAL SEVERINO NETO - Exmo. Sr. Presi-
dente, Deputado José Militão, por intermédio de V.Exa. 
cumprimento todos os Parlamentares presentes. Com-
panheiro André Arantes, Secretário Nacional de Es-
portes de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes, 
na sua pessoa cumprimento todos os membros desse 
Ministério presentes. Querido amigo Lars Grael, Pre-
sidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores 
Estaduais de Esportes, por seu intermédio cumprimento 
todos os gestores e Secretários presentes. Companhei-
ro Carlos Arthur Nuzman, na sua pessoa cumprimento 
toda a comunidade esportiva presente. 

Senhoras e senhores, não tomarei muito tempo, 
pois é muito difícil falar após o que ouvimos. Atrevo-me 
entretanto a fazer algumas considerações.

Dr. Nuzman, peço sua permissão para usar, como 
base de minhas considerações, a palavra-chave que 
aqui ouvimos: legado. O segmento de pessoas com 
deficiências em nosso País tem experimentado, nos 
últimos tempos, na transição ou passagem do segundo 
para o terceiro milênio e início desta época, uma signi-
ficativa alteração no comportamento tanto da socieda-
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de civil organizada, como da sociedade civil como um 
todo, do Poder Público em todos os setores e do meio 
empresarial. Essa alteração foi basicamente calcada 
no fantástico legado de um ilustre brasileiro chamado 
Rui Barbosa. Disse ele que, no mínimo, é uma grande 
injustiça tratar de forma igual os desiguais. Isso significa 
que as minorias precisam ter garantidos os seus direi-
tos. Elas precisam de mais do que direitos iguais.

No campo da sociedade brasileira, temos perce-
bido que o legado de Rui Barbosa influi no universo 
que engloba as ações das pessoas com deficiência 
em nosso País, inclusive no esporte. A Lei Agnelo/Piva 
é um retrato ou espelho disso. O Dr. Nuzman falava 
das melhorias e do que significou a Lei Agnelo/Piva 
para o esporte olímpico brasileiro. No que se refere ao 
desporto paraolímpico, nos 2 anos de vigência da lei, 
simplesmente conseguimos saltar das 9 modalidades 
disputadas nos Jogos Paraolímpicos de Sidney para as 
13 dos Jogos Paraolímpicos de Atenas. De 64 atletas 
que levamos a Sidney, saltamos para os 97 que leva-
remos a Atenas. Esse é um legado fabuloso.

O esporte tem mais legados. O grande Presidente 
do Comitê Olímpico Internacional Juan Antonio Sama-
ranch, talvez inspirado intuitivamente no legado de Rui 
Barbosa, entendeu que o Comitê Olímpico Internacional 
deveria dar atenção diferenciada ao segmento parao-
límpico internacional. Até Sidney, tínhamos um comitê 
que cuidava da organização dos Jogos Olímpicos, e a 
cidade optava por promover ou não a Paraolimpíada; 
assim, era criado um novo comitê organizador para 
cuidar desses jogos. Em 2001, antes de sua saída do 
COI, o Presidente Samaranch assinou com o Comi-
tê Paraolímpico Internacional um acordo para que a 
partir dos jogos de Pequim a cidade sede dos Jogos 
Olímpicos tivesse a obrigatoriedade de sediar também 
os Jogos Paraolímpicos. Não haveria mais 2 comitês 
organizadores, mas apenas um único comitê. 

Atenas antecipou o acordo do COI com o IPC. 
Assim, o mesmo comitê que organiza as Olimpíadas de 
Atenas está organizando a Paraolimpíada. Esse ato tem 
imenso significado. Trata-se do legado deixado pelo ex-
Presidente do COI Juan Antonio Samaranch.No âmbito 
interno, percebemos que o Brasil está saindo na frente, 
como disse o companheiro Carlos Roberto Osório. Ao 
se candidatar para sediar os Jogos Pan-Americanos 
de 2007, o comitê de candidatura do Brasil assumiu o 
compromisso de tudo fazer para organizar também os 
Jogos Parapan-Americanos, a exemplo do que aconte-
ce com os Jogos Paraolímpicos. Na semana passada, 
tivemos a aprovação ou definição dessa intenção. Em 
2007, duas semanas após os Jogos Pan-Americanos, 
serão realizados os Jogos Parapan-Americanos com o 
mesmo staff para a organização, a mesma atenção, o 

mesmo comitê organizador e a mesma estrutura dos 
Jogos Pan-Americanos.

Ficamos ainda mais contentes, pois temos cer-
teza de que o cuidado que está merecendo a candi-
datura do Rio de Janeiro para os jogos de 2012 tam-
bém merecerão os Jogos Paraolímpicos. O trabalho 
é sempre próximo; os organizadores estão buscando 
as informações e as peculiaridades próprias dos Jo-
gos Paraolímpicos. 

Precisamos desenvolver uma campanha que 
verse sobre os Jogos Olímpicos e sobre os Paraolím-
picos. Em Atenas será feito um grande esforço de di-
vulgação da candidatura do Rio de Janeiro para 2012. 
Precisamos alertar a mídia de forma geral, todos nós, 
para o fato de que seguramente, durante os Jogos 
Paraolímpicos, os representantes de Paris, Moscou, 
Londres, Istambul, Leipzig, Nova Iorque, Havana e 
Madri estarão em Atenas fazendo sua campanha de 
divulgação para os Jogos Paraolímpicos de 2012. É 
fundamental que o comitê de candidatura Rio 2012 lá 
esteja, mostrando a sua pujança e acima de tudo o 
que já existe em termos de interesse, de envolvimento 
e de compromisso, como demonstra a realização dos 
Jogos Parapan-Americanos de 2007. 

Assim, estou certo de que o Brasil caminha ce-
leremente para realizar na América do Sul a primei-
ra edição dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, em 
2012. Por esses esforços parabenizo o Comitê Olím-
pico Brasileiro, tão bem capitaneado pelo Dr. Carlos 
Arthur Nuzman, o líder maior do esporte nacional, e o 
comitê de candidatura Rio 2012. 

Uma vez mais, reitero que o Comitê Paraolímpico 
não se sente como um apêndice do esporte nacional. 
Temos a credibilidade e o respeito que vêm da garantia 
de igualdade no tratamento que recebemos do Presi-
dente da República, do Ministro dos Esportes e dos 
nossos companheiros da comunidade esportiva, haja 
vista todo o cuidado e a preocupação que têm tido, em 
todos os momentos, o Comitê Organizador para os 
Jogos Pan-Americanos de 2007 e o Comitê de Candi-
datura Rio 2012. Estou contente, e trago a mensagem 
de agradecimento do esporte paraolímpico brasileiro 
ao Congresso Nacional, em especial à Comissão de 
Turismo e Deporto da Câmara dos Deputados. Sabe-
mos que aqui se encontra a caixa de ressonância dos 
anseios da sociedade.

Deixa-nos muito felizes a garantia de que temos 
preservados o nosso direito de exercer a cidadania e de 
buscar o resgate de todas as formas como possamos 
inserir a pessoa com deficiência na sociedade, com 
a plena convicção de que os seus direitos de cidadão 
estão preservados.
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Sr. Presidente, deixo os nossos agradecimentos 
a esta Comissão, à Casa e a todo o Congresso Nacio-
nal. A comunidade esportiva brasileira pretende que 
sigamos avante, e juntos. Se Deus quiser, o sucesso 
que obtivermos em 2007 redundará também em maior 
sucesso em 2012.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 

Encerrada a exposição, vamos passar aos debates.
Com a palavra o Deputado João Mendes de Je-

sus, um dos autores do requerimento.
O SR. DEPUTADO JOÃO MENDES DE JESUS 

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero agra-
decer a todos a presença, especialmente ao Sr. Car-
los Arthur Nuzman, a quem acabo de ter a honra de 
conhecer. Cumprimento S.Sa. e, assim, aos demais 
companheiros que compõem a equipe que trabalha 
na organização dos Jogos Pan-Americanos, de grande 
importância para o País, naturalmente já pensando nas 
Olimpíadas de 2012 e na Copa do Mundo de 2014.

Não restam dúvidas de que o Brasil vive momento 
de grande ascensão na área do desporto, e, embora 
não o seja militante da área, eu quis, na condição de 
Parlamentar, apresentar requerimento que permitisse 
a esta Comissão ouvir o Sr. Nuzman.

Quero dizer que estou bastante satisfeito, feliz 
mesmo com tudo o que ouvi aqui, embora já sou-
besse da magnitude do que vinha sendo feito. Meus 
parabéns ao Sr. Nuzman e a toda a sua equipe pelo 
trabalho que aqui nos foi mostrado e que nos deixou 
muito entusiasmados! Creio que é curiosidade de todo 
brasileiro saber como andam os preparativos para os 
Jogos Pan-Americanos. Principalmente nós, do Rio 
de Janeiro, estávamos ansiosos para ouvir o que ou-
vimos agora.

Eu havia elencado uma série de perguntas, mas 
V.Sa. já respondeu a quase todas, dizendo muito mais 
do que eu esperava ouvir e deixando muito claros to-
dos os objetivos.

Espero que tudo dê certo e corra bem. Espero 
que contem com a cooperação do Governo Federal, 
do Governo Estadual e também do Governo Municipal. 
Estou certo de que empenho não faltará.

Mais uma vez, parabéns e obrigado pela pre-
sença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Com palavra o Sr. Carlos Arthur Nuzman.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN - Agradeço 
ao nobre Deputado João Mendes de Jesus as pala-
vras.

Creio que, de fato, a maioria das perguntas já foi 
respondida durante a apresentação. Restou, entretan-

to, uma, relativa à vila a ser construída, que considero 
importante.

A Vila Pan-Americana vai ser construída pela 
empresa de construção AGENCO, em terreno de pro-
priedade privada da própria empresa, que, para tanto, 
já obteve financiamento do FAT junto à Caixa Econô-
mica Federal. Entre atletas e técnicos, a vila abrigará 
mais de 8 mil pessoas. Posteriormente, os apartamen-
tos serão vendidos à população com financiamento 
da Caixa. Não são, evidentemente, apartamentos de 
alto luxo; são apartamentos bons, acessíveis à classe 
média em geral. Com isso, foi possível a diminuição 
dos custos que representa a organização dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Agradecemos aos Deputados João Mendes de Jesus 
e José Rocha o requerimento que deu a esta Comis-
são a oportunidade de ouvir o Sr. Carlos Arthur Nuz-
man e o Sr. Vital Severino Neto, que assim puderam 
esclarecer o que está sendo feito para realização dos 
Jogos Pan-Americanos de 2007, como preparativos 
para as Olimpíadas de Atenas, bem como para a pré-
candidatura do Brasil para as Olimpíadas de 2012. Sr. 
Nuzman e Sr. Vital, esta Comissão está à disposição 
de V.Sas. Todos os Srs. Deputados desta Casa estão 
empenhados, ombro a ombro, na promoção do Brasil 
nos esportes olímpicos. Queremos fazer do esporte 
olímpico o grande trunfo para o desenvolvimento do 
turismo.

Temos a honra de contar com a presença do 
Deputado Ivan Ranzolin, Presidente da Frente Parla-
mentar dos Esportes, a quem passamos a palavra.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN - Obrigado, 
Sr. Presidente. É um privilégio participar de audiência 
pública tão relevante. Em primeiro lugar, está o orgu-
lho de ser brasileiro.

Sr. Nuzman, o ponto mais alto que deve ser mos-
trado lá fora é o entusiasmo do povo brasileiro com a 
realização dos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. 
Formamos uma Frente Parlamentar, a qual atualmente 
presido. O Deputado Gilmar Machado deverá ocupar 
o cargo na próxima gestão. Como ocorreu no final do 
ano passado, realizaremos a integração da Frente, a 
fim de que mais Deputados discutam o tema.

A Câmara dos Deputados, com a participação do 
Comitê Olímpico Brasileiro, realizou a primeira sessão 
solene de forma maravilhosa, quando os atletas do 
voleibol foram campeões da Liga Mundial. Todos os 
atletas presentes receberam uma medalha das mãos 
do Presidente da Casa. 

Posteriormente, os Deputados Gilmar Macha-
do e Augusto Nardes e eu fomos assistir aos Jogos 
Pan-Americanos, na condição de representantes da 
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Câmara dos Deputados. Além dos 32 olheiros que es-
tavam fazendo uma avaliação dos jogos, havia mais 3 
Deputados. Fizemos amplo relatório e o entregamos 
ao Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, pois a 
parte mais importante diz respeito à organização do 
Comitê. 

Nesse momento, quero entregá-lo ao Presidente 
da Comissão.

É lógico que o país sede enfrentava problemas, 
não dispunha de organização em alguns setores, mas 
superou as dificuldades. E O Comitê Olímpico Brasi-
leiro ajudou nessa empreitada. Detalhe importante: 
tivemos problemas com as cores da nossa bandeira 
e o Presidente do Comitê se envolveu pessoalmen-
te na solução do caso. Quando voltamos dos Jogos 
Pan-Americanos, em sessão solene da Câmara dos 
Deputados, premiamos todos os atletas medalhistas. 
Pela primeira vez, prestamos homenagem às confe-
derações que desenvolvem trabalho de parceria com 
o Comitê Olímpico Brasileiro. Faço uma sugestão ao 
Comitê Olímpico. Quando aparecer participação do 
Governo Federal, Estadual e Municipal, acrescentem a 
do Congresso Nacional, e não apenas da Câmara dos 
Deputados. A Comissão terá grande responsabilidade 
até 2007 no que diz respeito à aprovação dos orça-
mentos. Sempre se convida os Presidentes do Sena-
do Federal e Câmara dos Deputados e quase sempre 
é designado um representante. Já tive o privilégio de 
participar, várias vezes, de eventos organizados no 
Rio de Janeiro. Devemos ter orgulho da organização 
do Comitê Olímpico e das confederações. 

Quero dizer ao Presidente do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, Vital Severino Neto, o quanto é emocionante 
vislumbrarmos a possibilidade de realização dos jogos 
paraolímpicos, porque daremos chance àqueles que 
nunca tiveram para que suas famílias e o povo tenham 
orgulho de ver um deficiente físico se superar e apre-
sentar resultados maravilhosos.

Estamos estudando a possibilidade de elaborar 
um projeto de lei. Quero trazer um anteprojeto a esta 
Comissão para que seja analisado. Após os resultados 
dos jogos, os atletas medalhistas olímpicos encontram 
dificuldades financeiras de se manterem. Sugiro a cria-
ção de um fundo, a fim de que todos os medalhistas 
olímpicos possam percorrer o Brasil — evidentemen-
te, com o planejamento do Comitê Olímpico Brasileiro 
— com o intuito de incentivar nossa juventude a pra-
ticar esportes. Um dos grandes exemplos é a Daiane, 
que fazia ginástica na rua. Ela não teria qualquer pos-
sibilidade, se alguém não a socorresse. Hoje, o atleta 
Eduardo Fischer, que deve ser medalhista olímpico de 
natação, está com dificuldade de encontrar patrocínio 
para sobreviver fora do período de treinamento. Por-

tanto, devemos criar um fundo destinado a todos os 
medalhistas olímpicos para que eles possam mostrar 
sua competência e capacidade por todo o Brasil.

Cumprimento o Ministro, que não está presente, 
em nome do seu representante, que tem sido muito 
atuante e é grande companheiro nosso. Precisamos 
estar unidos no intuito de trazer os benefícios de que 
o esporte necessita. Nada vai ser tão importante para 
o alegria do povo como os Jogos Pan-Americanos e 
os Jogos Olímpicos. Evidentemente, há muitos pro-
blemas, mas o esporte é instrumento de geração de 
emprego e renda. 

Quero dizer a V.Sa. que esses requerimentos são 
oriundos do ano passado. Seus autores foram mais rá-
pidos, pois temos um requerimento na pauta. Após os 
Jogos Olímpicos, V.Sa. talvez possa — quem sabe? 
— elaborar um relatório sobre nossa participação.

Sr. Presidente, não tenho nenhuma pergunta a 
fazer, apenas esta observação para que o Congresso 
Nacional esteja presente nessas atividades. Ressalto 
que esta reunião foi maravilhosa e emocionante. Peço 
ao Sr. Presidente autorização para que possamos re-
ceber, nesta Casa, esse material, porque pretendemos 
realizar uma reunião com esta Comissão, se V.Exa. 
concordar, com todos os Deputados que participam 
da Frente. Em breve, contaremos com a presença do 
Ministro. Quem sabe, seria o dia — quando o Ministro 
vier apresentar seu relatório — de apresentarmos esse 
material. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
- Agradeço ao Deputado Ivan Ranzolin as palavras. 
Vamos trabalhar. Trabalhando, alcançaremos nossos 
objetivos. Quero dizer que o Presidente Carlos Arthur 
Nuzman colocou à disposição da Comissão esse ma-
terial de vídeo.

Concedo a palavra ao Deputado Deley, atleta 
Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY - Ex-atleta, Sr. Pre-
sidente! (Risos.)

Cumprimento o Sr. Presidente desta Comissão, os 
demais Deputados e nosso querido amigo Presidente, 
Carlos Arthur Nuzman. Repito que o Presidente Carlos 
Arthur Nuzman é um embaixador deste País, assim 
como nosso amigo Vital Severino Neto, que também 
tem lutado arduamente no movimento paraolímpico. 
Cumprimento os Srs. André e Cláudio; meu querido 
amigo, que hoje exerce com tanta competência a Se-
cretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de 
São Paulo, Lars Grael, assim como todos os nossos 
Secretários e o ex-Ministro Carlos Melles, que vieram 
nos prestigiar.

Não é nenhuma surpresa ver que nossos proje-
tos têm sido tocados com tanta competência. Quero, 
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antecipadamente, parabenizar o Presidente Nuzman. 
Como disse, sabemos da atuação do Sr. Vital à frente 
do Comitê Paraolímpico, que vem realizando um belo 
trabalho, a despeito das dificuldades. 

Não tenho perguntas a formular aos nossos pa-
lestrantes. No entanto, tenho dito que, nem que me 
torne um Deputado de um discurso só, como disse o 
Deputado Ivan Ranzolin, tudo isso nos deixa extrema-
mente emocionados. Sabemos do poder do esporte, 
como disse o expositor. Temos ouvido isso ao longo 
dos anos. E não há nenhuma partidarização ou qual-
quer coisa parecida no que vai ser dito aqui. Acho in-
teressante, quando nos reunimos com os atletas nas 
sessões solenes, mas continuo batendo nesta tecla: 
acima de tudo, sabemos do poder do esporte. 

Nosso amigo abordou o esporte como instru-
mento social, gerador de empregos e da possibilida-
de de melhorarmos o turismo no País, e vou sempre 
vou cobrar isto deste Governo. Sabemos dos avanços 
que tivemos com a Lei Agnelo/Piva, da luta do nosso 
Ministro, bem como de tudo que podemos fazer, mas, 
infelizmente, tenho certeza de que esses recursos, re-
passados via Comitê Olímpico ou Paraolímpico, seja 
para trabalharmos no esporte social. Sabemos que a 
base do esporte é o esporte social e o que ele pode 
realizar. Quando falamos em Olimpíadas, em esporte 
de rendimento, é preciso começar de algum lugar, e 
isso começa no esporte social. 

Apelo a esta Comissão no sentido de que pos-
samos aumentar os recursos a serem aplicados no 
esporte. Cheguei a pensar, Presidente Nuzman, na 
realização de uma sessão solene com o fito de nos 
despedirmos desses atletas que vão participar das 
Olimpíadas de Atenas. Mas, como ex-atleta, fico muito 
preocupado — e não há nenhuma acusação contra este 
Governo — com fato de que, neste País, os atletas, os 
medalhistas somente são lembrados pelos governos 
para tirar fotos. Luto para que esses atletas e os Comi-
tês Olímpico e Paraolímpico sejam lembrados na hora 
de se repassar recursos do Orçamento, a fim de que 
possamos fazer um planejamento. Temos hoje vários 
exemplos. Cito o voleibol, um projeto que se iniciou na 
sua gestão, Presidente Nuzman, no qual somos hoje 
uma da grandes potências no mundo. Esse trabalho não 
começou ontem, mas, sim, através de planejamento e 
da captação de recursos. Não tenho dúvida de que, a 
partir do momento em que houver mais recursos para 
o esporte, o Brasil poderá se transformar em potência 
olímpica em várias modalidades.

Esta foi, realmente, uma audiência maravilhosa. É 
de arrepiar vermos o êxito da Daiane e do meu conter-
râneo Tiago Pereira, um garoto que e tem despontado 
de maneira fantástica na natação. Conheço de perto a 

luta do Tiago, sei das suas dificuldades. Imagino que 
vários outros atletas têm dificuldades como as que ele 
e a Daiane enfrentam.

Acima de tudo, quero parabenizar o Presidente 
Nuzman e todas as pessoas envolvidas com o proje-
to do Pan-Americano, uma conquista para participar 
das Olimpíadas. Não é nenhuma surpresa saber que 
a nossa candidatura está sendo trabalhada de forma 
tão competente.

Reforço a sugestão do Deputado Ivan no sentido 
de enviarmos uma cópia de todo esse trabalho para a 
equipe econômica. Sabemos de todas as dificuldades 
que o País atravessa, mas deixo esse pedido, o qual 
farei sempre que tiver oportunidade, nem que eu me 
torne Deputado de um discurso só.

Parabéns ao Nuzman, ao Vital e a todos aqueles 
envolvidos com o esporte brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Colbert Martins) 
- Concedo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. 
Presidente, Sr. Carlos Arthur Nuzman, Sr. Vital Seve-
rino Neto, Sr. André Arantes, Sr. Lars Grael, Deputado 
Claudio Cajado, agradeço a todos a presença, que nos 
deixou muito felizes.

Esta Comissão tem uma grande responsabilida-
de. É preciso darmos seqüência e o Brasil não pode 
ir e voltar. Tenho ouvido com freqüência nesta Comis-
são sobre a necessidade de se modificar a Lei Agne-
lo/Piva. Ora, é preciso darmos um prazo para que ela 
apresente resultados. Há 2 anos foi apresentado um 
esboço, o que é muito pouco. Particularmente, estou 
torcendo para que o Brasil tenha um grande desem-
penho nas próximas Olimpíadas, mas não podemos 
exigir que as leis já tenham efeito nos resultados de 
Atenas. Se trabalharmos com essa concepção, pode-
remos ter problemas. Faço este registro pois é uma 
preocupação que tenho, sobre a qual já fiz um pro-
nunciamento no plenário.

Quando fui a Santo Domingo, fiquei alegre e voltei 
animado, entusiasmado. Entretanto, temos que separar 
as coisas: é preciso ver o trabalho e esse entusiasmo 
na competição e entender que temos uma caminhada 
longa pela frente. Não podemos avançar demais. Seria 
como montar um time para ganhar um campeonato e, 
depois, esquecer do projeto que temos pela frente.

A Lei Agnelo/Piva foi feita para os Comitês Olím-
pico e Paraolímpico, e precisa de um prazo para apre-
sentar resultados. Esta Comissão precisa continuar 
trabalhando e dando todo apoio ao Ministro Agnelo 
Queiroz, que tem se empenhado para que votemos, 
ainda este ano, uma lei de incentivo ao esporte.

A exposição do Nuzman e do Vital nos leva a 
estabelecer metas, objetivos. Eles apresentaram suas 
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metas e objetivos, e esta Comissão também deve tê-
los. Parece-me que nossa meta, o nosso objetivo é 
trabalhar, este ano, para termos nossa lei de incentivo. 
Além disso, não podemos permitir nenhuma alteração 
na Lei Agnelo/Piva; e devemos fazer com que seja in-
tegralmente cumprida. A pergunta que faço ao Vital e 
ao Nuzman é esta: como podemos trabalhar em arti-
culação, o Comitê Olímpico e o Comitê Paraolímpico, 
visto que temos também um Secretário de Estado que 
coordena os demais Estados? Esse trabalho começa 
embaixo, é uma pequena fatia, mas podemos dar uma 
grande contribuição para o esporte educacional e 
universitário, fazendo parceria com as Secretarias 
Estaduais, com a Secretaria Nacional de Esporte 
de Alto Rendimento e a Secretaria Nacional de Es-
porte Educacional.

O Presidente Lula e o Ministro Agnelo Queiroz 
estão dispostos a criar mais uma loteria para o es-
porte. Precisamos entrar em contato com os clubes 
para saber como compor essa base e ampliar esse 
processo.

Este ano, esta Comissão tem a responsabili-
dade de dotar o País de uma legislação esportiva 
unificada: o Estatuto do Desporto. Se conseguirmos 
isso, estaremos dando nossa contribuição. Mais im-
portante do que ganhar uma medalha é dotar o País 
de uma estrutura que nos orgulhe no futuro. 

São essas as minhas considerações. Cumpri-
mento a equipe do Nuzman e do Vital pelo suces-
so. Só não consegui entender o comentário sobre a 
venda da Vila Olímpica depois de 2007. Se é assim, 
construiremos outra para 2012? Gostaria de um es-
clarecimento a esse respeito.

Podem contar com este Parlamentar e com 
esta Comissão nesse processo. Com uma legislação 
esportiva e um fundo, resolveremos o problema de 
muitos atletas, que, quando ganham medalha, apa-
recem na mídia, mas, quando não ganham, caem no 
esquecimento. Precisamos contribuir para que essas 
pessoas sejam mais valorizadas. O Brasil precisa 
lembrar-se dessas pessoas que muito contribuíram 
para a história do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

- Posteriormente, o Presidente Nuzman responderá 
de forma conjunta a todos os questionamentos.

Concedo a palavra ao Deputado Enio Tatico.

O SR. DEPUTADO ENIO TATICO - Sr. Presi-
dente, Sr. Carlos Arthur Nuzman, Sr. Lars Grael, 
nosso caro Vital, Deputado Claudio Cajado, Sr. An-
dré Arantes, é um prazer muito grande saber que, 
à frente dos nossos Comitês Olímpico e Paraolím-
pico, temos uma equipe tão arrojada, composta de 
homens determinados, que realmente sabem o que 
estão pleiteando.

Estamos passando por uma crise. Os senho-
res sabem disso. Entretanto, V.Sas. vêm travando 
essa luta para disputar uma eleição e elaborar uma 
planilha de custos que permita a participação do 
País. Gostei muito de ver como essa equipe traba-
lha com custos, detalhando bem a planilha. Quem 
sabe essa equipe não poderia fazer parte da equipe 
do Palocci? (Risos.) O País está em crise, o projeto 
é caro. Realmente, é preciso muita coragem! Fica 
registrado o meu reconhecimento pela luta que es-
tão travando.

Havia elaborado uma lista de perguntas, mas o 
desembaraço do nosso Presidente Nuzman fez com 
que quase todas fossem respondidas. 

Ganhar a disputa para sediar um evento desse 
porte não é fácil. Estamos vendo que os senhores 
estão lutando para isso, e estaremos aqui para ajudar 
no que for possível. Se o Brasil vencer essa disputa, 
saberemos que foi com a participação dessa equipe, 
que brigou muito para reduzir custos, brigou muito, 
independente da crise que atravessamos.Estamos 
vendo aqui US$ 2 bilhões em custos operacionais. 
Realmente, é muito dinheiro. Temos votado orça-
mento, brigado aqui pelo salário mínimo e com “n” 
coisas. Mas é verdade que o esporte melhora muito 
o perfil internacional do nosso País. Não sabemos 
nem temos como avaliar qual seria o crescimento 
do Brasil durante e após esse evento. Tenho certeza 
de que o montante, os números que constam desse 
relatório... Vemos metade da população do planeta 
assistindo a esses eventos esportivos. Há eventos 
que custam US$ 11 bilhões, envolvendo 10 mil atletas 
e 17 mil profissionais da imprensa. Então, sabemos 
que não é fácil.

Deixo registrado o meu desejo de boa sorte, a 
minha torcida. Podem contar conosco. Que essa equi-
pe continue trabalhando assim, dando-nos orgulho 
de participar de uma reunião um pouco cansativa, 
mas de muito proveito. Muito obrigado a todos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Concedo a palavra ao Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento a 
todos através do Presidente Nuzman, até porque es-
tamos sem tempo. 

A preocupação do Deputado Gilmar Machado é a 
minha também, e quero ser bem objetivo. Os recursos 
da Lei Agnelo/Piva podem ser aplicados em programas 
e projetos de fomento, desenvolvimento ou manutenção 
do desporto; formação de recursos humanos, prepa-
ração técnica, manutenção e locomoção de atletas e 
participação em eventos desportivos. Como isso está 
sendo feito?

Temos interesse em acompanhar isso perma-
nentemente, até porque agora, quando discutimos a 
LDO, poderemos até pensar em aumento de recursos, 
mas é preciso que acompanhemos com muita clareza 
como isso está sendo feito.

Vejo que os senhores publicaram dados no site, 
mas gostaria de propor uma discussão bem mais pro-
funda e permanente, até para que possamos, na nossa 
condição de legisladores e formuladores do Orçamento, 
se for o caso, ampliar os recursos, mas com base em 
uma avaliação na qual possamos dividir com o Comitê 
Olímpico Brasileiro como é que a coisa funcionam.

Vejo na própria revista que os recursos ainda são 
considerados insuficientes diante da necessidade do 
esporte olímpico brasileiro. Esses recursos atendem a 
cerca de um terço do custeio desse tipo de esporte. O 
que é um terço do esporte olímpico do Brasil? Quais 
são as nossas metas?

Sobre o esporte escolar e universitário, estamos 
avançando? No meu Estado, Presidente Nuzman, a 
Bahia, não se pratica educação nem esporte nas esco-
las há mais de 7 anos. Vamos rediscutir essa questão. 
Onde essas pessoas se formarão? 

Quero parabenizar o trabalho realizado, que não 
é do Comitê Olímpico apenas. O que foi aqui mostrado 
é um trabalho de Estado. É mais que um trabalho de 
Governo: é um trabalho de Estado, independente de 
Governo. Parabenizo pela qualidade.

Quanto a Atenas, 2007, 2012, o que vier por aí, a 
formação vai ter que ser viabilizada por aqui, também. 
Por isso gostaria de ter idéias claras com relação ao 
acompanhamento da aplicação desses recursos da 
lei: o que é necessário ser ampliado e como. Vejo que 
algumas Regiões, como Norte e Nordeste, tiveram al-
guma ampliação. Gostaria de saber onde.

Sou da cidade de Feira de Santana, onde, por 
conta de um grande investimento do Ministério dos 
Esportes, pessoas estão sendo formadas. Porém, lá 

não há uma pista de atletismo, não há uma piscina 
olímpica sequer, e estamos a menos de 100 quilôme-
tros de Salvador.

Presidente Nuzman e todos que aqui estão, re-
gistro a minha confiança e o meu respeito pelo tra-
balho de todos, especialmente de Lars Grael. Como 
gosto da vela! Participei dos problemas que ele viveu, 
e agora, pela capacidade que ele tem, está à frente 
de uma Secretaria, assim como esteve no Ministério 
dos Esportes há algum tempo. 

Ao Vital, o respeito que temos pelas dificuldades 
das pessoas portadoras de deficiência, até porque 
meu pai foi uma delas, e entendo a importância que 
tem o seu Comitê para os esportes paraolímpicos que 
são desenvolvidos no Brasil. Não é sem razão que as 
bolas de basquete para deficientes visuais são feitas 
em minha cidade. Mas é preciso que ajudemos mais, 
participemos mais, dividamos mais as responsabilida-
des no sentido de conhecer o que estamos aplicando 
no Comitê Olímpico.

Parabéns a todos. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) – 

Concedo a palavra ao Deputado Bismarck Maia.O SR. 
DEPUTADO BISMARCK MAIA – Sr. Presidente, sinto-me 
particularmente emocionado, mais talvez do que todos 
os que se emocionaram hoje à tarde, não só pelos ví-
deos, mas também pela brasilidade, pelo patriotismo 
que temos no coração. Pudemos ver como o Brasil 
tem crescido nesta área e o que podemos esperar no 
futuro, em curto, médio e longo prazos. 

Fico mais emocionado ainda porque é esta Co-
missão que vive esta emoção, pois é a que trata do 
esporte. Esta Comissão é fruto de um projeto de nos-
sa autoria, que juntou dois segmentos fundamentais 
que se ajudam mutuamente para o desenvolvimento 
do Brasil. Sofremos de escassez de recursos, e todos 
nós sabemos disso. Assim, nada como o segmento do 
turismo para se investir melhor, e melhor fundamental-
mente na questão da sociedade, em termos de infra-
estrutura pública e privada; e nada, dentro do turismo, 
é capaz de investir mais no próprio turismo do que o 
esporte, com a realização de seus eventos. Então, 
juntando essas duas atividades, temos condições de 
mudar o perfil socioeconômico da nossa gente, prin-
cipalmente em lugares que não têm outras vocações 
econômicas. Portanto, essas duas atividades aglutina-
das podem mudar o nosso perfil.

Esta Comissão tem um trabalho importante. Ali-
ás, deixei para falar isso por último, até porque tenho 
certeza de que há muitos entusiastas do esporte e do 
turismo. Vivemos hoje aqui a tarde do esporte, e que-
ro deixar claro que faço minhas as palavras de todos 
os que me antecederam – as do Deley, do Gilmar, do 
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Colbert – que traduzem o entusiasmo pelo dinamismo 
do esporte. 

Gilmar e Colbert, é nesta Comissão que o Par-
lamento deve discutir tudo o que for necessário para 
melhorar a estrutura atual dos nossos esportes. Mas 
é preciso muito mais. Nós precisamos avançar muito 
mais nessa área. Se olharmos para o passado, até o 
passado recente, podemos ter uma idéia do quanto o 
esporte avançou. Tenho certeza de que homens como 
Lars Grael e Arthur Nuzman, que têm uma história 
e vivenciaram, no passado, a idealização do futuro, 
que é hoje, estão vislumbrando algo muito maior do 
que temos hoje, e certamente contam com a nossa 
colaboração para mudar a legislação, quando for ne-
cessário mudar. Se for necessário mudar, nós vamos 
mudar. Se hoje nós temos algo bom, temos de melho-
rar ainda mais para podermos chegar ao ponto que, 
tenho certeza, os senhores têm na mente, em relação 
ao esporte olímpico e paraolímpico. Particularmente, 
posso vislumbrar algo parecido na área do turismo, 
posso vislumbrar as duas coisas. Gostaria, portanto, 
de deixar clara esta minha posição. 

Assim, como mais um membro desta Comissão, 
fiquem certos de que, orientados pelo nosso Presiden-
te José Militão nos próximos 12 meses, e com todos 
esses parceiros entusiasmados pelo esporte e pelo 
turismo, iremos dar a colaboração necessária na dis-
cussão e na ação que for indispensável no âmbito do 
Poder Legislativo para que o nosso esporte continue 
a emocionar a todos nós.

Particularmente, emocionei-me com o vídeo so-
bre Daiane. Inclusive, tive a oportunidade de expres-
sar como essa menina está na minha cabeça, nas 
minhas orações, no sentido de que ela realize, mais 
do que os nossos sonhos, os sonhos dela, que são 
os mesmos de um grande número de brasileiros, que 
não só torcem por ela, mas também necessitam ter a 
oportunidade que ela teve.

Parabéns, meu querido amigo Lars Grael. Para-
béns, Vital, e todos os companheiros do Ministério do 
Esporte. Saúdo especialmente a todos da equipe que 
procuram realizar esse grande sonho, aglutinados pelo 
Presidente Nuzman. Precisamos de legislação, de apoio 
do Estado, mas, acima de tudo, precisamos sempre 
de homens como os senhores, que têm desenvolvido 
carreiras brilhantes e aglutinam, com carisma, compe-
tência e seriedade, este sentimento que hoje nós temos 
a favor do esporte do Brasil. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Passo a palavra ao Sr. Carlos Arthur Nuzman, a 
quem solicito que, após responder às perguntas dos 
Srs. Deputados, faça suas considerações finais.

O SR. CARLOS ARTHUR NUZMAN – Obriga-
do, Sr. Presidente, Deputado José Militão. Agradeço, 
sensibilizado, as palavras de todos os Deputados que 
usaram da tribuna e expressaram seus comentários, 
suas emoções e as suas visões sobre o que aqui foi 
apresentado. Agradeço não só em meu nome, mas 
no de toda a equipe, do Comitê Organizador dos Jo-
gos Pan-Americanos e dos que coordenam a candi-
datura do Rio aos Jogos Olímpicos. Respondendo às 
perguntas que aqui me foram feitas, com relação ao 
desporto escolar e ao desporto universitário, estamos 
ainda dependendo de regulamentação. Algumas ques-
tões estão sendo analisadas, mas acredito que, bre-
vemente, isso estará resolvido, até porque o desporto 
escolar e universitário é um ramo de vital importância 
para o futuro do esporte brasileiro. Acho que o proje-
to transformado em lei, que V.Exa., Deputado Gilmar 
Machado, apresentou com brilhantismo, equacionou 
e discutiu isso de uma maneira muito clara e objetiva. 
Então, isso está dentro, dessa forma.

Quero falar também da Lei de Incentivo Fiscal, 
esse projeto fundamental e indispensável para o futuro 
do esporte brasileiro, que o Ministro Agnelo Queiroz 
está trazendo. Fizemos, em 2000, um diagnóstico do 
esporte olímpico brasileiro, que eu posso encaminhar 
à Comissão. Naquela oportunidade, os cálculos reve-
laram a necessidade de 103 milhões de reais ao ano, 
com um acréscimo anual. Não tínhamos idéia de quanto 
poderia ser a inflação, mas fizemos um cálculo de até 
10%, sendo que os índices nesses últimos anos foi bem 
inferior. De qualquer forma, mesmo se fosse nessa faixa, 
teríamos ainda uma necessidade de complementar os 
recursos. A Lei Agnelo/Piva deixa, com os descontos 
naturais do que fica com o Comitê Paraolímpico – que 
são de 15%; nós ficamos com 85% –, tirada a parte do 
desporto escolar e do desporto universitário, tivemos, 
em média, no primeiro ano, se minha memória não 
me trai, entre 40 milhões e 42 milhões, subindo para 
47 milhões, ou 48 milhões, em 2003. Então, estamos 
sempre calculando algo em torno de um terço da ne-
cessidade real que nós temos.

V.Exa. falou em pista de atletismo, em piscina. 
Um velho companheiro meu do voleibol, de onde eu 
provenho, o Prof. João Alfredo, que é baiano, me ligou 
ontem falando da pista de atletismo. Eu estava con-
versando com ele, e sabia que a Bahia não tem uma 
pista de atletismo, como também não tem uma piscina 
olímpica. A pista de atletismo é algo imperioso. Tenho 
certeza de que, com o trabalho que o Ministério do 
Esporte está fazendo – e está aqui o nosso Secretário 
André, buscando atender a essas carências –, breve-
mente isso será sanado. 
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Desculpe se eu falo assim, André, mas estou 
repetindo a sua conversa com o Ministro, objetivando 
poder atender a essa reivindicação. 

Deixei por último um ponto que, talvez, seja mo-
tivo de orgulho para todos nós. Neste País, a única 
organização esportiva – não vou me referir às outras 
– que presta contas do dinheiro público que recebe é 
o Comitê Olímpico Brasileiro. Não vou falar do Parao-
límpico, que também tem a sua prestação de contas. 
Fazemos a demonstração da aplicação dos recursos 
técnicos e financeiros publicamente, numa cerimônia 
para a qual são convidados Ministros, autoridades, im-
prensa. Aqui está. Vou deixar com o Presidente; está 
à disposição dos senhores. 

Desse modo, respondo à sua pergunta sobre o 
crescimento do esporte nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, porque é uma verdade. Quando assisti 
a isso, fiquei surpreso. Com os recursos da lei, essas 
Regiões deram um salto maior do que o Leste e o Sul, 
o que demonstra como esses recursos foram bem-vin-
dos. Pudemos ver em que modalidade cresceram, os 
percentuais e todos os resultados; tudo isso está na 
prestação de contas, esporte por esporte.

V.Exa. terá a oportunidade de comprovar, em to-
das as modalidades olímpicas, a aplicação do dinheiro 
que se recebe e a prestação de contas. Muitas vezes, 
acontece que, no final do ano, haja um valor que será 
deixado para o ano seguinte, o que depende, às vezes, 
do ano do Mundial, do ano da Olimpíada, se o País vai 
ou não se classificar; quem tem técnico estrangeiro, 
quem não tem etc. Pois aqui temos a distribuição re-
gional e esportiva de cada modalidade. Por exemplo, 
na Região Norte, no ano 2000, havia apenas 11 mo-
dalidades esportivas; em 2003, passaram para 30. É 
algo que nos dá alegria: ver o crescimento das moda-
lidades. Aqui temos o nome de todas elas. Na Região 
Centro-Oeste, em 2000, eram 12; passaram para 25, 
em 2002, e 31, em 2003. O Nordeste foi de 11 para 
20 e 30; o Norte foi de 10 para 19 e 24. O maior salto 
se deu na Região Nordeste.

Como ex-Presidente da Confederação Brasileira 
de Voleibol, a qual presidi por 21 anos, posso dizer-lhes 
que esse é um esporte altamente praticado no Brasil 
como um todo, mas especialmente na Região Nordes-
te. Muitos valores que estão nas seleções brasileiras 
vêm dessa Região, numa demonstração de que, com 
mais ajuda, não tenham dúvida, esses resultados vão 
ser ainda melhores. Está aí o resultado do boxe. Pugi-
listas brasileiros vão aos Jogos Olímpicos. O próprio 
Ministro Agnelo Queiroz, no Pré-Olímpico, premiou 2 
deles. Eles são 5, e 2 são baianos. Isso demonstra que 
há um caminho longo a ser percorrido. 

Como bem disse o Deputado Gilmar Machado, 
não estamos falando de hoje ou de amanhã. Estamos 
falando de daqui a 8 ou 12 anos, e, aí sim, quando 
esses números forem comparados, esse documento 
histórico de 2003 será importante.

Antes de renovar os meus agradecimentos, gos-
taria, Presidente, de fazer 2 pedidos. Primeiro, se seria 
possível nós aqui, junto com o nosso Secretário André, 
do Ministério do Esporte, trazermos as nossas neces-
sidades para o Congresso Nacional, a fim de que, por 
intermédio da Comissão de Turismo e Esporte, elas 
sejam atendidas. Não tenho dúvida de que isso será 
importante. Conforme disse o Deputado Bismarck Maia, 
o turismo é, realmente, uma das áreas mais benefi-
ciadas pelo legado do esporte. Não sei se há alguém 
mais a quem poderíamos procurar para, talvez na se-
mana que vem, realizarmos reuniões de trabalho. Se 
pudermos ter isto, Presidente, aprovado pela Comissão, 
para então darmos andamento, nos comprometemos 
a voltar aqui futuramente. 

Muito obrigado pela atenção e oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Passo a palavra ao Presidente Vital Severino Neto 
para as suas considerações finais. 

O SR. VITAL SEVERINO NETO – Senhores, o 
esporte paraolímpico, por conta de algumas peculiari-
dades, estrutura-se de forma bem diferente do esporte 
olímpico. O esporte escolar e o esporte universitário, 
no sistema paraolímpico, têm suas peculiaridades. Da 
mesma forma como disse o Dr. Nuzman, o esporte 
escolar na área paraolímpica aguarda o decreto regu-
lamentador da lei para sabermos como agir. Até hoje 
somente a utilizamos em um trabalho conjunto com o 
Ministério do Esporte, no final do ano passado, durante 
os Jogos Escolares Brasileiros. 

O esporte universitário é mais peculiar ainda. 
Pouquíssimos portadores de deficiência têm acesso à 
universidade, e muito menos condições de desenvol-
ver, da forma convencional ou usual, um esporte em 
nível universitário. Estamos utilizando os recursos do 
desporto universitário, junto às universidades brasilei-
ras, num trabalho de avaliação e preparação da equipe 
paraolímpica brasileira, o que tem trazido resultados 
excepcionais para os nossos atletas.

No que se refere a prestação de contas, tempos 
plena convicção de que o Congresso deve acompa-
nhar tudo isso. Temos o acompanhamento trimestral 
do Tribunal de Contas da União, ao qual apresentamos 
os nossos relatórios de aplicação, que também enca-
minhamos, como é de praxe, ao Ministério do Esporte 
e ao Ministério da Educação. Seguramente, quando 
da entrega do próximo relatório, também o estaremos 
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encaminhando à Comissão do Turismo e do Desporto 
da Câmara dos Deputados. 

Agradeço a oportunidade de estar nesta Casa, 
compartilhando de um momento tão importante para 
o esporte nacional. O Brasil, sem dúvida alguma, será 
uma grande potência esportiva, tanto olímpica quanto 
paraolímpica, modalidades que caminharão juntas. Te-
mos feito esse trabalho próximo e harmônico porque 
o que vale é o esporte nacional. O hino que toca nas 
Olimpíadas é o mesmo que toca nas Paraolimpíadas; 
a bandeira que sobe no pódio olímpico é a mesma que 
sobe no pódio paraolímpico. Tudo é Brasil. Peculiarida-
des à parte, temos que juntar forças e trabalhar pelo 
engrandecimento do esporte em nosso País.

Parabéns a todos!
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Obrigado, Sr. Vital Severino Neto.
Antes de encerrar, gostaria de passar a palavra 

ao Sr. André Arantes, Secretário Nacional de Esportes 
de Alto Rendimento.

O SR. ANDRÉ ARANTES – Sr. Presidente, gos-
taria de fazer uma saudação aos nobres Deputados, à 
Mesa e ao seu Presidente, Deputado José Militão, em 
nome do nosso Ministro de Estado, Agnelo Queiroz. 
S.Exa. tem a certeza de que o Brasil vive um momento 
de ebulição esportiva. Estamos organizando os Jogos 
Pan-Americanos e Parapan-Americanos em 2007; dis-
putando a possibilidade de sediar as Olimpíadas de 
2012 e também, com grande possibilidades, a Copa 
do Mundo de Futebol em 2014. 

São praticamente 10 anos de tensão política; 
seguindo as contas do nosso amigo Carlos Osório, 
na verdade, são 25 anos. Ou seja, temos aí quase 3 
décadas de tensão esportiva. É um momento único 
para que o Brasil possa entrar, com muita firmeza e 
autoridade, a fim de garantir o seu espaço no esporte 
internacional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Muito obrigado, Dr. André.

Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência 
gostaria de designar os Deputados Gilmar Machado e 
Deley para que sejam os interlocutores da Comissão 
junto aos Comitês Olímpico e Paraolímpico. Solicita 
ainda ao Deputado Gilmar Machado que faça um acom-
panhamento da LDO que chegou ao Congresso, para 
ver o que podemos fazer pelo esporte, principalmente 
pelos esportes olímpicos e paraolímpicos. 

Esta foi uma das melhores audiências públicas 
de que já participei nesta Casa. Acho que todos os que 
aqui estiveram ficaram muito emocionados e satisfeitos.  
Encerrando nossos trabalhos, agradeço a presença dos 
senhores expositores, dos Parlamentares e demais pre-
sentes, e convoco reunião de audiência pública, com a 

presença do Ministro Walfrido Mares Guia, para o dia 
5 de maio, às 14 horas, no Plenário 5.

Lembro aos nobres pares que o Sr. Ministro do 
Esporte, Agnelo Queiroz, oferecerá um café da manhã 
aos membros desta Comissão no próximo dia 12, às 
8h, em seu gabinete de trabalho.

Está encerrada a presente sessão.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata Da Sétima Reunião Ordinária, Audiência 
Pública, Realizada em 5 De Maio De 2004. 

Às quatorze horas e quarenta e oito minutos do 
dia cinco de maio de dois mil e quatro, reuniu-se a Co-
missão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados José Militão – Presidente; Pastor Reinaldo, 
Colbert Martins e Hamilton Casara – Vice-Presiden-
tes; Alex Canziani, Bismarck Maia, Cleuber Carneiro, 
Deley, Enio Tatico, Gilmar Machado, João Mendes de 
Jesus, Josué Bengtson, Marcelo Guimarães Filho e 
Tatico – Titulares; Eduardo Sciarra, Jefferson Campos, 
José Rocha, Mariângela Duarte, Philemon Rodrigues 
e Ronaldo Vasconcellos – Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Arnon 
Bezerra, Carlos Mota, Claudio Cajado, Dr. Francis-
co Gonçalves, Edna Macedo, Gerson Gabrielli, Iris 
Simões, Jackson Barreto, Jonival Lucas Junior, José 
Múcio Monteiro, José Pimentel, José Santana de Vas-
concellos, Luiz Antonio Fleury, Marcelo Teixeira, Már-
cio Reinaldo Moreira, Mauro Passos, Nilton Capixaba, 
Pastor Frankembergen, Pedro Chaves, Pedro Fernan-
des, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz, Silas Câmara 
e Waldemir Moka, como não-membros. Deixaram de 
comparecer os Deputados Alceste Almeida, João Tota, 
Orlando Desconsi e Ricarte de Freitas. Justificaram a 
ausência os Deputados João Tota e Orlando Desconsi. 
ABERTURA: O Presidente declarou aberta a reunião 
de Audiência Pública com o objetivo de debater os as-
suntos relacionados aos passaportes brasileiros, taxas 
de embarque, ecoturismo rural, projetos relacionados à 
Estrada Real, em Minas Gerais, e financiamento para 
o setor, em atendimento aos requerimentos dos Depu-
tados Ronaldo Vasconcellos, Reinaldo Betão, Mauro 
Passos e Ricarte de Freitas. Em seguida o Presidente 
convidou para compor a Mesa o Senhor Walfrido dos 
Mares Guia, Ministro de Estado do Turismo, o Senhor 
Márcio Favilla Lucca de Paula, Secretário Executivo do 
Ministério do Turismo, e a Senhora Maria Luísa Campos 
Machado Leal, Secretária de Programas e Desenvol-
vimento do Turismo. A seguir, o Presidente anunciou 
a presença de vários alunos do curso de Turismo do 
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UNICEUB. Após esclarecimentos sobre as normas a 
serem seguidas na condução dos trabalhos, concedeu 
a palavra ao expositor para suas explanações. Iniciada 
a fase de debates, fizeram uso da palavra os senhores 
Deputados Mauro Passos e Ronaldo Vasconcellos, 
autores dos requerimentos; Mariângela Duarte, José 
Múcio Monteiro, Hamilton Casara, Enio Tatico, Cleuber 
Carneiro, Pedro Chaves, Roberto Jefferson, Colbert 
Martins, Alex Canziani, Pastor Frankemberg, Luiz An-
tonio Fleury, Edna Macedo, Nelson Marquezelli, Mar-
celo Teixeira, Dr. Francisco Gonçalves, Gerson Gabrielli 
e João Mendes de Jesus. Concluídos os debates, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e conce-
deu a palavra ao expositor para suas considerações 
finais. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou os trabalhos às dezesseis 
horas e cinqüenta e sete minutos, antes convocando 
reunião ordinária para o dia vinte e seis, às quatorze 
horas e trinta minutos, no Plenário 5 do Anexo II. E, 
para constar, eu , Elizabeth Paes dos Santos, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado José Militão , e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados, da qual 
farão parte integrante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Declaro abertos os trabalhos da presente reunião 
da Comissão de Turismo e Desporto.283

Convido para compor a Mesa o Exmo. Sr. Ministro 
de Estado do Turismo, Dr. Walfrido Mares Guia (palmas); 
o Dr. Márcio Favilla Lucca de Paula, Secretário-Exe-
cutivo do Ministério do Turismo (pausa); a Dra. Maria 
Luisa Campos Machado Leal, Secretária de Progra-
mas de Desenvolvimento do Turismo, do Ministério do 
Turismo. (Palmas.)

Contamos com a presença de vários alunos e 
alunas do curso de Turismo do UNICEUB. 

Esta audiência pública tem como objetivo deba-
ter sobre assuntos relacionados à situação dos pas-
saportes brasileiros, às taxas de embarque, ao eco-
turismo rural, ao financiamento para o setor turístico, 
bem como aos relacionados aos projetos da Estrada 
Real, em Minas Gerais.

Esta reunião é uma iniciativa dos nobres Depu-
tados Ronaldo Vasconcellos, Reinaldo Betão, Mauro 
Passos e Ricarte de Freitas.

Para melhor andamento dos trabalhos, esclare-
ço ao Sr. Ministro, aos Srs. Deputados e aos ilustres 
convidados que a reunião está sendo gravada, para 
posterior transcrição. Por isso, solicito a todos que fa-
lem ao microfone. 

Esclareço aos convidados que disporão de 20 mi-
nutos para a exposição, não podendo ser aparteados. 
Encerradas as exposições, os Deputados interessados 

em fazer interpelações deverão fazê-lo estritamente 
sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, 
tendo os interpelados igual tempo para as respostas. 
Aos Deputados são facultadas a réplica e a tréplica, 
pelo prazo de 3 minutos. É vedado aos oradores inter-
pelarem quaisquer dos presentes.

Com a palavra o Sr. Walfrido Mares Guia, Ministro 
de Estado do Turismo. 

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA – 
Boa-tarde, Sr. Presidente, Deputado José Militão, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores convidados, 
autoridades, companheiros do Ministério do Turismo, é 
mais um momento de satisfação participar dos trabalhos 
desta Comissão de Turismo e Desporto, encontrando 
companheiros e amigos desta Casa, representantes do 
trade turístico brasileiro e estudantes para conversar, 
especialmente neste momento que considero muito 
positivo para, se for possível, durante as perguntas, 
prestar contas do nosso trabalho nesta primeira terça 
parte de Governo, encerrada em 30 de abril. 

Inicialmente, agradeço aos Deputados que assi-
naram o requerimento para realização desta reunião, 
pois temos oportunidade de estar aqui, mais uma vez, 
debatendo essas questões do turismo.

É desnecessário dizer que o turismo é o maior 
negócio do planeta Terra, é o que mais cresce e o que 
mais emprega. Sempre começo as minhas palestras, 
discursos, apresentações ou discussões rerratifican-
do esse conceito, porque muita gente não entende o 
turismo como negócio, como mola propulsora do de-
senvolvimento econômico e social, capaz de gerar em-
prego com custos baixíssimos. O emprego médio do 
turismo custa menos de 20 mil reais; o emprego médio 
da indústria custa 10 vezes mais; o emprego médio do 
comércio, de maneira geral, custa 4 vezes mais. 

Por isso mesmo, hoje o mundo inteiro vem mos-
trando que de cada 9 empregos gerados no planeta 
Terra, 1 deles é ligado ao turismo. E é o setor que 
mais cresce. Em geral, cresce mais do que o dobro do 
percentual que cresce o PIB. Se o nosso PIB crescer 
3,5% este ano, como esperamos – e tudo indica que 
acontecerá –, podemos esperar com segurança que 
o PIB do turismo cresça entre 7% e 8%. 

Como ainda não temos, Sr. Presidente, uma me-
dida concreta do PIB do turismo, começarei falando 
justamente sobre isso. Em Brasília, na quinta-feira e 
na sexta-feira, foi realizado um seminário ligado à área 
de turismo, capitaneado pelo Ministério do Turismo. 
O seminário contou com aproximadamente 91 parti-
cipantes, entre eles representantes da Organização 
Mundial de Turismo – OMT e do IBGE, que está ge-
renciando a implantação da conta satélite para a conta 
de turismo nacional. 
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A conta satélite é uma metodologia mundial, 
aplaudida e aprovada pela Organização Mundial de 
Turismo, órgão especializado da ONU, com sede em 
Madri, na Espanha. A melhor maneira que temos para 
medir o impacto do turismo na economia se dá exata-
mente pelo estabelecimento da conta satélite. 

Mas o que faremos aqui será mais do que isso: 
o grande desafio será medir o impacto do turismo nas 
contas nacionais, mas segregá-las por Estados. Hoje, 
dos 26 Estados, mais o Distrito Federal, 25 deles já 
são capazes de medir o seu PIB estadual. Desagre-
garemos em cada Estado que já calculam as contas 
do PIB, através dessa metodologia da conta satélite, 
o peso do turismo para, finalmente, a partir do ano 
que vem, saber quanto o turismo pesa na economia 
brasileira, em geral, e quanto pesa na economia de 
cada Estado. 

Hoje, o turismo representa 10% do PIB do pla-
neta Terra. Todas as economias do mundo juntas pro-
duzem algo em torno de 34 trilhões de dólares, sen-
do que 10% disso, que são 3,4 trilhões de dólares, se 
deve ao turismo. Por isso, é o maior negócio do mun-
do. O negócio de telecomunicação, satélite, telefone 
fixo, telefone celular, todas as formas de comunicação 
juntas não atingem essa cifra. No ano passado, só de 
viajantes entre países foram 700 milhões, sem contar 
os que viajam dentro dos seus próprios países e, por-
tanto, consomem toda a máquina do turismo, aproxi-
madamente 52 atividades econômicas, começando 
pelos meios de transporte, em todas as modalidades: 
aéreo, fluvial, rodoviário, marítimo, ferroviário, etc.; os 
meios de hospedagem; as agências de viagens; os 
tours operadores; os parques temáticos; os parques de 
diversão; os restaurantes; as locadoras de veículos; as 
casas de espetáculos, enfim, toda a cadeia produtiva 
que atende ao turista. 

No dia 29 de abril do ano passado, comemora-
mos o lançamento do Plano Nacional de Turismo, que 
contou com a presença do Presidente da República, 
no Palácio do Planalto. O Plano constitui o conjunto 
de ações e metas até 2007. As metas, repetindo-as, 
gerarão 1,2 milhão de empregos até 2007, só no turis-
mo. Este ano, esperamos gerar entre 200 mil e 210 mil 
empregos. O ano passado, geramos 76 mil empregos. 
No momento em que houve aumento de desemprego, 
o turismo foi capaz de gerar, no ambiente de economia 
parada, 76 mil empregos. Portanto, até 2007, quere-
mos gerar 1,2 milhão de empregos; queremos atrair 9 
milhões de turistas internacionais, contra 4,1 milhões 
no ano passado; queremos que esses turistas interna-
cionais injetem 8 bilhões de dólares no Brasil, contra 
3,5 milhões no ano passado; queremos que 65 milhões 
de brasileiros desembarquem nos aeroportos domés-

ticos, contra 32 milhões, no ano passado; queremos 
criar, pelo menos em cada Estado, 3 novos produtos 
turísticos de classe internacional.

No dia 29, quinta-feira da semana passada, com 
a presença do Presidente da República, no auditório 
da CNC, em Brasília, em parceria com a Confederação 
Nacional do Comércio, com o SEBRAE e com tantas 
outras entidades, sobretudo a INFRAERO, que tem sido 
uma parceira extraordinária – cuja diretoria está aqui 
presente na pessoa do Brigadeiro –, diversas autorida-
des ligadas à área de turismo estiveram reunidas para 
trabalhar no sentido de atingir todas essas metas. 

Lançamos, em cadeia nacional, com 14 mil pes-
soas assistindo às teleconferências em 540 telessa-
las, o Plano de Regionalização do Turismo no Brasil. 
Este documento que tenho em mão será enviado para 
o gabinete de cada uma das Sras. e dos Srs. Depu-
tados, nesta semana, o mais tardar no começo da 
próxima.Confesso que este Plano não foi idealizado, 
coordenado, gerenciado ou estimulado pelo Ministério 
do Turismo, mas pelos Estados brasileiros, por meio 
de fóruns. O ano passado, instalamos 27 fóruns es-
taduais de turismo, capitaneados pelo Secretário de 
Estado do Turismo, com a presença do trade turístico, 
que é o conjunto dos empresários da área de turismo, 
das universidades e do Ministério do Turismo. Esses 
fóruns, após várias oficinas regionais e locais, conse-
guiram que cada Estado apresentasse seu plano em 
conjunto com o trade turístico dos Governos locais, 
regionais e municipais, com entidades envolvidas no 
turismo, com organizações não governamentais e 
ambientais. Constituíram o 1º Programa Nacional da 
Regionalização do Turismo, os chamados Roteiros 
do Brasil, para estruturar, ampliar e qualificar a ofer-
ta turística nacional, inclusive de ações já existentes, 
mas que precisam ser melhoradas ou desenvolvidas 
em infra-estrutura e qualificadas em atendimento, em 
oferta de atrações da natureza ou da cultura, a fim de 
que haja maior fluxo de turistas. 

Temos de organizar o planejamento dessas ações 
com recursos dos Tesouros Nacional, Estaduais, Mu-
nicipais, com recursos de empresários, com recursos 
próprios de financiamentos e, eventualmente, de doa-
ções  –  já conseguimos alguma coisa – e das entidades 
sem fins lucrativos que operam nesse setor, sobretudo 
as organizações que defendem o pilar focal do nosso 
Ministério: o desenvolvimento sustentável. 

Realmente, temos um trabalho enorme pela fren-
te. Inclusive, retornarei a esta Comissão no segundo 
semestre, antes de S.Exas. prepararem as emendas, 
para conclamá-los, explicando com detalhes. A minha 
equipe procurará o gabinete dos Parlamentares que se 
interessarem em organizar as emendas para o turismo 
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– sejam elas individuais, sejam regionais, sejam de 
bancada, sejam do próprio orçamento federal, sejam 
de Comissão, sejam de Governos Estaduais, Munici-
pais, sejam da iniciativa privada –, que deverão focar 
as regiões escolhidas pelos fóruns, onde acontecerá, 
efetivamente, a maioria dos investimentos. 

Posso dizer que, após um terço do tempo do Go-
verno com um plano de metas e estrutura organizada, 
uma equipe de primeira qualidade, com profissionais 
altamente valorizados pelo seu passado de compe-
tência, gestão pública e de conhecimento do turismo, 
temos um planejamento de longo prazo para ofertar 
ao Brasil. Portanto, Sr. Presidente, em termos de pla-
nejamento e organização, posso dizer, sem falsa mo-
déstia, que estamos razoavelmente bem. Temos todos 
os instrumentos disponíveis e conseguimos fazer a 
gestão descentralizada. O Ministério do Turismo exis-
te somente em Brasília. Na cidade onde moro, Belo 
Horizonte, há um assessor nomeado, porque preciso 
ter pelo menos uma pessoa lá. O espaço que tenho 
disponível para trabalhar naquela Capital nos foi ofere-
cido pela Secretaria de Turismo local. Mas tudo é feito 
em Brasília. Descentralizamos todas as ações, por in-
termédio das Secretarias Estaduais, das empresas de 
turismo dos Estados, da conexão com os empresários, 
com as universidades e com entes da sociedade civil 
organizada. Também estamos desdobrando as metas 
do Plano nos Estados. Ou seja, se vamos gerar 1,2 
milhão de empregos até 2007, quantos virão de Minas 
Gerais, da Paraíba, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, 
do Rio Grande do Sul, de Rondônia? Estamos pedin-
do aos Secretários de Estado, que presidem os fóruns 
estaduais, que nos dêem um feedback de cada Estado 
do Brasil, no sentido do planejamento, para não admi-
nistrarmos o hoje, com a surpresa do ontem. Estamos 
de olho no futuro para organizar esse planejamento 
de longo prazo, no sentido de que lá na frente as coi-
sas aconteçam como planejamos antecipadamente, 
via planejamento. Ao mesmo tempo, temos de agir de 
acordo com as circunstâncias atuais. Inclusive, o que 
está acontecendo é muito bom. Darei os números, 
em primeira mão, à Comissão, Sr. Presidente. Não os 
divulguei anteriormente a ninguém – nem à imprensa 
nem em off nem em on —, porque temos um resulta-
do que, mesmo para os mais pessimistas ou àqueles 
que acham que as coisas acontecem pela sorte e não 
pela organização, planejamento ou preparo, deve ser 
comemorado. 

Se analisarmos a entrada de divisas, de dólares 
ou de euros – e esses números são oficiais, medidos 
pelo Banco Central do Brasil, sem levar em conta os 
valores trocados nos hotéis, nas lojas, nos restaurantes, 
com terceiros –, entre os anos de 2000, 2001, 2002, 

2003 até o mês de março de 2004, devido ao fluxo 
de turistas nos meses de janeiro, fevereiro e março, 
período considerado alto verão no Brasil, quando re-
cebe turistas europeus, americanos, sul-americanos, 
sobretudo argentinos, chilenos, paraguaios, uruguaios, 
enfim, do mundo inteiro, ou seja, uma série de 5 anos, 
a meta que temos, até 2007, é o ingresso de 8 bilhões 
de dólares no Brasil. Esses recursos significam mais do 
que o total de soja exportado pelo País no ano passa-
do e provavelmente mais do que o total que exportará. 
Individualmente, a soja é a maior pauta de exportação 
brasileira, mais do que o total de exportação de avião, 
aço, siderurgia. A soja, em conjunto com o farelo, com o 
grão, com o óleo, não exporta 8 bilhões. A nossa meta 
é dasafiadora, sim.

O que ocorreu no primeiro trimestre dos 5 últimos 
anos e deste ano? Em 2000, nos meses de janeiro, 
fevereiro e março, entraram 502 milhões de dólares 
no Banco Central, devido ao turismo; em 2001, 532 
milhões de dólares; em 2002, houve recessão no tu-
rismo, em função do ocorrido em 11 de setembro, em 
Nova Iorque, da SARS e da guerra no Iraque. O mundo 
inteiro, então, regrediu na área de turismo. Conseqüen-
temente, também perdemos, caímos para 463 milhões 
de dólares; em 2003, com a melhoria da situação na 
argentina, que sofreu muito, além da queda do turismo, 
com a questão econômica, voltamos ao patamar de 500 
milhões. Recolhemos 2 milhões de dólares a mais do 
que o melhor número que tínhamos, o de 2000.

O ano de 2000 foi maravilhoso para o turismo no 
mundo. O Brasil recolheu 502 milhões, devido ao in-
gresso de dólares de estrangeiros; no ano passado, foi 
de 534 milhões. Já houve uma melhoria. Este ano, nos 
meses de janeiro, fevereiro e março, o Banco Central 
nos informa que saímos do patamar de 500 milhões de 
dólares para 879 milhões de dólares, em 3 meses. 

O melhor disso é que a saída de dólares dos 
brasileiros para o exterior, que em 2000 foi de 821 mi-
lhões de dólares, portanto gerando déficit no trimestre 
– janeiro, fevereiro e março de 2000 – de 319 milhões, 
este ano, devido a viagens de turismo, de negócios, 
enfim, de todo tipo, e a cartões de crédito internacio-
nal, chegou a 587 milhões de dólares, somente nos 3 
meses, contra 879 milhões de entrada. Portanto, um 
superávit de 292 milhões de dólares de ingresso con-
tra o déficit de 300, em 2000; déficit de 387, em 2001; 
déficit de 203, em 2002, e um pequeno superávit de 
119, no ano passado. 

Temos uma medida insofismável, porque isso re-
presenta dólar que entra no Banco Central, não o dólar 
que circula paralelo na economia, com o turista dando 
uma gorjeta ao garçom em dólar, pagando comida em 
dólar, pagando hotel em dólar, trocando dólar em hotel, 
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sendo que nem todo dólar vai para o Banco Central. 
Neste caso, o número é oficial do Banco Central. Por 
que o número de turistas está aumentando no Brasil? 
Porque está começando a dar resultado a nossa política 
de profissionalizar a atração de turistas internacionais 
para o Brasil, via negociação com os tours operado-
res, com o aumento dos vôos charters. Tivemos 72 
mil passageiros a mais no ano passado; 101 mil, em 
2002; e 173 mil, em 2003 só de vôos charters de tu-
rismo para a costa nordeste do Brasil. Repito: 72 mil 
turistas a mais no ano passado, em vôo charter, sem 
contar os novos vôos fretados que estamos trazendo 
da Espanha, de Portugal, da Noruega, da Finlândia, 
da Suécia, da Polônia, da Itália, do Chile, do Paraguai 
e da Argentina.

Sras. e Srs. Deputados, isso acontece graças ao 
notável trabalho que a INFRAERO está fazendo, com 
a nossa parceria, no sentido de dotar os aeroportos 
do Brasil de infra-estrutura internacional. 

Acabamos de inaugurar o aeroporto de Bonito. 
Vamos melhorar o aeroporto de Parnaíba, no Piauí, e 
organizar o aeroporto do Parque Nacional da Serra da 
Capivara, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, 
e acabamos de inaugurar o Aeroporto Internacional 
de Navegantes, em Santa Catarina. 

Também estamos preocupados com os grandes 
aeroportos, como o de João Pessoa. O aeroporto de 
Maceió está em curso. Vamos liberar nos próximos 
dias 8 milhões de reais restantes de uma emenda da 
bancada de Alagoas do ano passado. Há também o 
aeroporto de Recife. Enfim, a INFRAERO tem uma 
avassaladora vontade política e competência de me-
lhorar os nossos aeroportos para receber os turistas 
nacionais e internacionais.

E, pela primeira vez, sem querer comparar o 
nosso trabalho com o de outros, temos um Ministério 
focado no turismo e com o apoio integral do Presiden-
te da República, que entendeu que o setor de turismo 
tem 3 verbos: desenvolver, qualificar e promover. De-
senvolver os atrativos e as manifestações da cultura 
para transformar o turismo em um produto; qualificar o 
produto no atendimento às pessoas, à segurança e à 
sustentabilidade; e promover. Não adianta só construir 
aeroporto, fazer a sustentabilidade ambiental, melho-
rar o acesso, criar o produto. Os empresários abrem 
pousadas, restaurantes, enfim, o receptivo, e depois 
não promovemos. E no turismo a promoção é tão im-
portante quanto o desenvolvimento e a qualificação. 
Esses 3 itens têm que andar juntos.

Estamos investindo. As Sras. e os Srs. Deputados 
e Senadores aprovaram um orçamento do Ministério 
do Turismo de aproximadamente 500 milhões de re-
ais – 204 milhões da nossa proposta; 58 milhões de 

emendas individuais, que serão todas liberadas, e 220 
milhões de emendas de bancada, sobre as quais ainda 
esperamos manifestação favorável da execução orça-
mentária ao longo do ano para serem liberadas. 

Mas o orçamento original que o Ministério do 
Turismo mandou não sofreu um real de corte nesta 
Casa. O Congresso Nacional e o Presidente deram 
prioridade ao setor, e estamos aplicando praticamente 
um terço do nosso orçamento – 90 milhões de reais, 
sem contar as emendas de bancadas e as emendas 
individuais – em promoção. 

Estamos promovendo o turismo adequadamen-
te. A EMBRATUR tem um papel exclusivo focado na 
promoção do Brasil no exterior e o seu objetivo é atrair 
9 milhões de turistas internacionais até 2007 e, por 
conseqüência, gerar 8 bilhões de dólares na nossa 
balança comercial nesse mesmo período. Os 4 anos 
do PPA são 2004, 2005, 2006 e 2007, uma vez que o 
ano de 2003 foi para preparar a casa.

Outro ponto importante é a pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas sobre os meses de janeiro, fevereiro e 
março, que constatou, entre várias empresas de turis-
mo no Brasil, a melhoria da ocupação da rede hoteleira 
nacional, não somente nas serras e nas cidades do 
interior, como também na região costeira. Os meses 
de janeiro e fevereiro foram extraordinários, inclusive 
no Rio de Janeiro, onde a violência aparece nos noti-
ciários de maneira espetacular. Apesar disso, o fluxo 
de turistas internacionais no Rio de Janeiro aumentou. 
No Rio de Janeiro, recebemos quase 80 mil turistas 
internacionais durante o carnaval. Uma semana de-
pois, foi realizada uma pesquisa pela RIOTUR, pela 
TURISRIO, que é do Estado, e pelas Universidades 
Estácio de Sá e Cândido Mendes. Os turistas fizeram 
observações favoráveis e desfavoráveis da cidade. Ob-
viamente lançaram a beleza do Rio, o clima cortês do 
carioca, uma série de pontos favoráveis. E como pontos 
desfavoráveis citaram: número 1, sinalização; número 
2, falta de profissionalismo no atendimento; número 3, 
abuso dos taxistas em cobrar tarifas excedentes. Em 
quinto lugar ficou a segurança, com 6%. 

Obviamente, todos temos uma preocupação na-
cional com a segurança, não somente na cidade onde 
moramos, mas em todas as cidades do País. Mas não 
vamos resolver esse problema visando ao turismo. Va-
mos resolvê-lo para nós, cidadãos, nas cidades onde 
vivemos, porque se elas estiverem bem para nós, mu-
tatis mutandis, estarão bem para os turistas. Isso para 
mostrar que está havendo progresso. 

As instituições turísticas brasileiras estão se or-
ganizando bem. Há vários seminários e um grande 
entrosamento no setor. O Conselho Nacional de Tu-
rismo, entidade máxima do turismo brasileiro, tem 52 
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membros – 31 deles da iniciativa privada. Todas as en-
tidades do turismo estão lá representadas: estudantes, 
alunos, bacharéis, locadores de veículos, hoteleiros, 
pousadeiros, empresários de restaurantes.

Estamos derrapando nos financiamentos, e so-
bre isso peço o apoio do Congresso Nacional. Já disse 
isso ao Presidente e ao Ministro Palocci. Precisamos, 
para gerar 1,2 milhão de empregos até 2007, que as 
agências de financiamento e de fomento ao desen-
volvimento brasileiro – o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o BASA e 
o BNDES – emprestem à área de turismo no mínimo 
12 bilhões de reais.

No dia em que lançou o Plano, em 29 de abril do 
ano passado, o Presidente leu, e está documentado, 
que naquele momento o BNDES alocava 500 milhões 
de reais ao setor de turismo para receber projetos; que 
o Banco do Brasil tinha tranches – a primeira delas, do 
FAT, de 200 milhões, inclusive para descontar, recebí-
veis – e que a Caixa Econômica alocava 400 milhões, 
numa primeira linha, no ano passado. 

E quanto ao Banco do Nordeste, o BASA e o 
Banco do Brasil, uma negociação que fizemos com 
o Ministro Ciro Gomes, com o apoio e a formaliza-
ção do Presidente, recomendou que no mínimo 12% 
do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, do Fundo 
Constitucional do Nordeste e do Fundo Constitucional 
do Norte, administrados, respectivamente, pelo Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste e BASA, fossem aplica-
dos em turismo.

Se somarmos tudo isso, teremos mais de 2 bi-
lhões por ano. Só que os empresários não estão con-
seguindo receber o dinheiro. A imensa maioria dos 
empresários do turismo brasileiro é composta de pe-
quenos, médios e microempresários. Poucos são os 
grandes empresários. Ainda não temos uma empresa 
no Brasil que tenha faturado 1 bilhão de reais – não 1 
bilhão de dólares – em turismo. 

E as megaempresas do turismo mundial, as cha-
madas tours operadoras, cuja imensa maioria ainda 
não opera no Brasil, estão faturando de 4 a 9 bilhões 
de euros, mais do que o Grupo Votorantin, a Vale do 
Rio Doce e o Grupo Pão de Açúcar. Só não ultrapassa 
a PETROBRAS, que está em um outro patamar. Mas 
já existem tours operadoras na Espanha, em Portu-
gal, na França, na Itália, na Inglaterra. Na Alemanha, 
a maior de todas, a TUI, gerencia e organiza viagens 
de 18 milhões de pessoas por ano. 

São empresas bilionárias que agora estão des-
cobrindo o Brasil. Estamos negociando, gerenciando 
com elas. 

Na viagem do Presidente Lula à Espanha – não 
lembro quais Deputados estavam conosco —, fizemos 

uma mesa-redonda de quase 4 horas, com a presença 
do Ministro Palocci, que falou sobre o aspecto macro-
econômico do Brasil, do Secretário de Cultura e Turis-
mo do Estado da Bahia, Paulo Gaudenzi, e do então 
Secretário de Turismo do Ceará, Roberto Meira, que 
apresentaram o potencial turístico dos seus Estados. 
Mostramos o plano nacional, as prioridades, os finan-
ciamentos e as estratégias. 

Esses empresários estão começando a descobrir 
o Brasil. Hoje já temos mais de 20 projetos internacio-
nais de investimento no Brasil, superando 2 bilhões de 
dólares, sendo que apenas um deles, do Grupo Ibero 
Star, na Ilha de Maiorca, na Espanha, está investindo 
330 milhões de dólares em um projeto de 4 hotéis: um 
na Praia do Forte, na costa da Bahia, com campo de 
golfe; 3 barcos gigantescos no Amazonas e um hotel 
em Foz do Iguaçu, para trazer os turistas e depois 
levá-los ao interior do Brasil. Temos a oportunidade de 
ouro para fazer crescer o negócio do turismo no Brasil. 
Para isso, precisamos financiar o micro, o pequeno e 
o grande. O grande é financiado pelo BNDES ou pelo 
próprio BNB ou pelos fundos constitucionais; os fun-
dos de pensão também estão propensos a analisar a 
participação em projetos rentáveis.

Encontramos dificuldade na forma de o crédito 
fluir. Independentemente dos juros – no caso do BN-
DES, é TJLP + 4–, temos os fundos constitucionais 
que chegam a custar 10,5, se o tomador pagar em dia, 
um juro teoricamente barato; para quem paga não é 
barato, mas para quem toma, em relação ao mercado, 
pode ser teoricamente barato. Mas não obtivemos a 
resposta de que precisamos.

Peço aos Deputados e Deputadas que, à medi-
da que tiverem oportunidade, incentivem o Banco do 
Brasil, que tem boa vontade, está dialogando conos-
co, mas já se passaram 16 meses e os números são 
muito pequenos. 

Na próxima reunião do Conselho de Turismo, a 
ser realizada em junho, em Brasília – e eu gostaria de 
convidar o Deputado Militão para dela participar junta-
mente com uma pequena representação desta Comis-
são —, os bancos vão apresentar, a convite nosso, a 
performance das suas carteiras, até para entendermos 
se há algo agarrando o pequeno, o médio e o micro-
empresário do setor de serviços para ampliar os seus 
negócios com o capital de terceiros.

Outro aspecto importante que gostaria de com-
partilhar com V.Exas. diz respeito à consciência que 
estou vendo e sentindo nos governantes do Brasil e 
dos seus representantes na área de turismo. A aco-
lhida que tivemos no ano passado, ao instalarmos os 
27 fóruns estaduais, foi surpreendente. A maioria dos 
Governadores entende que o turismo é um fator de 
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desenvolvimento econômico e social. O turismo não é 
festa nem brincadeira de viagem, mas um negócio. Por 
ser o maior negócio do mundo, porque é o que mais 
emprega e o que mais cresce, é importante que essa 
consciência exista. Para minha alegria, ela já existe. 
Posso dizer que já existe pelo menos uma dezena de 
Governadores que está adotando ações estratégicas, 
do ponto de vista econômico e social, para o cresci-
mento do turismo no Estado.

Não me tem faltado, como podem perceber pela 
mídia e pelos fatos, o apoio pessoal do Presidente da 
República, que, além de ter um entusiasmo pessoal 
e acreditar nessa área, tendo sido de S.Exa. a idéia 
de criar um Ministério, tem dado suporte em todas as 
nossas ações. Nas viagens internacionais – e tenho 
tido oportunidade de viajar com S.Exa. —, em cada 
uma delas, trazemos uma série de experiências, gra-
ças à presença do Presidente Lula, fator extraordiná-
rio de atração.

Na viagem ao Oriente Médio, o resultado já che-
gou: os Emirados Árabes estão abrindo uma linha di-
reta de Dubai para o Brasil, sem nenhum custo para 
nós. Já anunciam nos jornais de circulação nacional a 
contratação de funcionários para suas agências. O meu 
chefe de gabinete, Dr. Sidney, vai ao Líbano, para uma 
reunião com o Presidente do Líbano, Emile Lahoud, a 
fim de estabelecermos a conexão da Midle East, via 
Paris e Brasil, agora. A África do Sul já estabeleceu a 
conexão e a VARIG já abriu a linha, inaugurada dia 3 
de abril – o Secretário-Executivo, Márcio Favilla, repre-
sentou-me nesse vôo inaugural.Na viagem que será 
realizada à China dia 21, vamos receber duas boas 
notícias. A primeira é que o Brasil vai receber do Go-
verno chinês, já aprovado no seu Conselho de Estado, 
a concessão do certificado Status de Destino Aprova-
do. O que isso significa? Para que as empresas chine-
sas possam levar turistas para outros países e outros 
países possam trabalhar na China captando turistas, 
esse país tem que aprovar uma legislação, cujo sigla 
é ADS – Approved Destination Status. Ano passado, o 
Sr. Márcio Favilla levou, em mão, uma carta ao Ministro 
do Turismo da China, na reunião da OMT. Esse pedido 
foi acatado e recebemos, semana retrasada, uma mis-
são chinesa do turismo, formalizando que o Conselho 
de Estado da China aprovou esse pleito do Brasil. E o 
Presidente Lula vai recebê-lo pessoalmente.

Vamos levar à China um conjunto de 35 empresas 
da área de turismo que formalmente se inscreveram 
para o workshop que faremos em Beijing e em Xangai, 
para ver se atraímos os chineses. A China tem 20 mi-
lhões de milionários, 200 milhões de habitantes com 
renda de classe média alta. A estimativa é de que, até 
2010, 38 milhões de turistas chineses estarão viajando 

pelo mundo. Até 2020, esse número poderá chegar a 
100 milhões de turistas chineses. Queremos 5% dessa 
primeira leva até 2010. Se saírem 38 milhões de tu-
ristas da China por ano e se conseguirmos 5% desse 
total, referimo-nos a 1 milhão e meio; se conseguirmos 
3%, estamos falando de 1 milhão. Quer dizer, é outra 
Argentina doando turistas para o Brasil.

Esse trabalho está sendo realizado com o apoio 
do Itamaraty e da INFRAERO. Semana que vem, va-
mos assinar, na presença do Presidente, um acordo 
de cooperação no valor de 21 milhões de reais, que 
a INFRAERO vai investir no Ministério do Turismo via 
EMBRATUR, para a promoção do turismo brasileiro no 
exterior: atração de charters, apoio na manutenção dos 
escritórios profissionais da EMBRATUR no exterior e as 
feiras internacionais. Tradicionalmente, realizávamos 14 
feiras por ano, agora estamos realizando 30. O custo 
para os empresários, Municípios e Estados irem a es-
sas feiras caiu para mais da metade. Por exemplo, um 
stand de um Estado que quer se promover numa feira 
internacional custava 19 mil reais, agora custa 7.500 
reais; um stand de uma empresa custava 7 mil, agora 
custa 2.500, sem contar o convênio das passagens 
com a TAM e com a VARIG. Aqueles operadores dos 
Estados e das empresas, vinculados à exibição pagam 
300 dólares apenas de tarifa na classe executiva, para 
ir a qualquer parte da Europa ou dos Estados Unidos. 
Portanto, sentimos um ambiente de crescimento, de 
tomada de consciência e de apoio.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer a confiança 
a 214 Deputados que fizeram emendas no valor de 58 
milhões de reais para o Ministério do Turismo. Aproveito 
a oportunidade para conclamar àqueles ainda que não 
indicaram o destino de suas emendas para que o fa-
çam, porque temos até o dia 30 de junho, prazo máximo 
fatal, para serem publicados no Diário Oficial da União 
os convênios resultantes da indicação das emendas, 
exceto aqueles que não são com Prefeituras e Estados 
– se forem com entidades da sociedade civil sem fins 
lucrativos, aí não têm essa data. É muito importante 
que os Deputados falem com os funcionários de seus 
gabinetes para nos procurar o mais rápido possível, a 
fim de que possamos atender a essa demanda. 

Também gostaria de agradecer às bancadas 
que colocaram 220 milhões de reais de emendas de 
bancada no Ministério do Turismo. Obviamente, temos 
uma restrição neste momento na liberação dessas 
emendas, dado que o Orçamento da União veio para 
esta Casa com 402 bilhões. O Congresso aprovou um 
orçamento de 413 bilhões. O Governo aceitou 407 e 
esses outros 6 deverão ser aprovados. Vamos torcer, 
Deputado, para superar. Temos de esperar. Estou oti-
mista nessa superação, porque acredito que o desen-
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volvimento vem mesmo agora e, portanto, gostaria de 
agradecer por isso.

Para o ano que vem, vamos nos preparar melhor 
ainda, porque poderemos colocar nas mãos de V.Exas. 
as opções de investir em sinalização, em pórtico, em 
centro de atendimento ao turista, em centro de arte-
sanato, em promoções, enfim, em obras. Não estamos 
trabalhando com grandes obras, como estradas. Esse 
item fica mais para o Ministério dos Transportes e para 
o Ministério das Cidades. Mas estamos tratando de 
investimentos relevantes para os destinos turísticos, 
no sentido da melhoria, do receptivo, do embeleza-
mento, do treinamento, da qualificação, da promoção. 
Vamos ter isso distribuído em 219 regiões, já eleitas 
pelos fóruns estaduais, para que possamos fazer um 
planejamento mais adequado.

Sr. Presidente, agradeço pela oportunidade e co-
loco-me à disposição para perguntas. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Agradecemos o entusiasmo ao Ministro. O PTB tem 
muito orgulho em ver V.Exa. à frente do Ministério do 
Turismo, principalmente porque prova que, para desem-
penhar um bom trabalho, às vezes, não é necessário 
apenas dinheiro, mas muita garra e criatividade. 

O Presidente Lula, ao criar o Ministério do Turismo, 
finalmente deu direção ao turismo brasileiro, setor que 
sempre foi um apêndice na atividade de um Ministério 
qualquer. Até o Presidente Lula tomar posse, ficava 
a cargo do Ministério do Esporte, mas havia apenas 
a EMBRATUR para cuidar do turismo brasileiro. Não 
havia interlocução política entre um Ministro e o Pre-
sidente e o Congresso Nacional.

Com a criação do Ministério do Turismo, foi pos-
sível também criar a Comissão de Turismo e Despor-
to da Câmara dos Deputados. Essas duas atividades, 
tanto o Desporto quanto o Turismo, trabalham juntas. 
Na semana passada, recebemos o Presidente do 
Comitê Olímpico Brasileiro e o Presidente do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro e Internacional, ocasião em 
que o Nuzman nos revelou que somente com a che-
gada da tocha olímpica ao Rio de Janeiro, neste mês 
de junho – evento que vai custar 20 milhões de dóla-
res – todos os hotéis estarão lotados. Portanto, vejam 
como é importante essa interligação entre o esporte 
e o turismo. E vejam como é importante andarmos de 
mãos dadas para que possamos fazer florescer o tu-
rismo brasileiro.

Informo ao Sr. Ministro que criamos uma Subco-
missão para tratar do financiamento do turismo, pre-
sidida pelo Deputado Alex Canziani.

A preocupação dos Deputados, Sr. Ministro, é 
com algumas coisas que não se concatenam nesse 
financiamento do turismo: ou reduzimos os juros, ou 

alongamos os prazos de carência. O amadurecimento 
da atividade turística é diferente do amadurecimento 
de uma indústria, por exemplo. Antes de se implantar 
uma atividade industrial qualquer faz-se uma pesquisa 
que diz se aquele negócio vai dar certo ou não. Com o 
turismo também se faz assim, mas a certeza só vem 
depois que o negócio é implantado.

Acredito que essa Subcomissão já começou a 
atuar. Vamos ouvir os Presidentes dos órgãos financia-
dores – o Banco do Brasil, a Caixa, o BNB e o BNDES. 
Logo, vamos levar a V.Exa. resultado positivo sobre o 
financiamento do turismo.

Sr. Ministro, gostaria que V.Exa. falasse sobre a 
Estrada Real, objeto do requerimento do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, e sobre a troca dos passapor-
tes brasileiros, objeto de requerimento do Deputado 
Ricarte de Freitas.

Passo a palavra a um dos autores do requeri-
mento, Deputado Mauro Passos.

O SR. DEPUTADO MAURO PASSOS – Sr. Presi-
dente, Sr. Ministro, vou procurar ser breve, até porque 
tenho que cumprir outro compromisso.Sr. Ministro, há 
uma preocupação que motivou esse requerimento. 
Sou de Santa Catarina, Estado com importante movi-
mento turístico perante o MERCOSUL, com enorme 
trânsito naquela Unidade da Federação de paraguaios, 
argentinos e uruguaios. Uma das questões já do seu 
conhecimento, cuja solução, com certeza, contribuiria 
para que houvesse incremento ainda maior em nossa 
ligação com países do MERCOSUL, é a questão das 
taxas de embarque dos serviços aeroportuários.

Sr. Presidente, permita-me restringir minha in-
tervenção a essa observação, para poder, de pronto, 
ouvir a resposta do Ministério.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Antes, gostaria de agradecer a presença a vários 
Deputados não membros desta Comissão, mas que 
vieram prestigiar o Ministro.

Agradeço a presença ao Líder do PTB, Deputado 
José Múcio Monteiro.

Concedo a palavra ao Ministro Walfrido Mares 
Guia.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Deputado Mauro Passos, este assunto é de funda-
mental importância para nós, mais ainda para V.Exa., 
que é de Santa Catarina.

Não sei se todos têm conhecimento desses dados, 
mas se tirarmos o turismo de negócios – feiras, even-
tos, exposições, congressos —, o Estado com maior 
receptivo de turismo de lazer no Brasil é Santa Catari-
na, devido à vinda, sobretudo, de argentinos, chilenos, 
paraguaios e uruguaios no começo do ano.
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Uma passagem de Buenos Aires a Navegantes 
custa 170 dólares, mas a taxa de embarque custa 72 
dólares, para ida e volta. A taxa de embarque é 40% 
do preço da passagem. Então, o turista paga 240 dó-
lares.

O que já fizemos? Já realizamos 3 reuniões do 
MERCOSUL, a primeira no Paraguai, em um momen-
to difícil, porque estava havendo eleição naquele país 
e as pessoas com as quais dialogamos deixaram os 
cargos 60 dias depois. 

Depois, fizemos outra reunião em Punta Del Este, 
ocasião em que fui representado pelo Márcio Favilla. 
Estamos programando uma terceira reunião dos Minis-
tros de Turismo do MERCOSUL para o final de junho, 
devido ao fato de o Brasil, em 12 de junho, assumir a 
Presidência pro tempore do MERCOSUL.

Já estamos articulando uma reunião para o final 
de junho ou começo de julho, e o item número 1 da 
pauta é a tarifa de embarque doméstica. Na pior das 
hipóteses, queremos sair de 36 para 18 dólares.

A nossa tarifa de embarque era de 18 dólares. 
Com a crise da Rússia e da Tailândia, no final de 1997, 
tivemos aquele famigerado Pacote 51. Alguns Depu-
tados devem ter contribuído para a votação daquele 
pacote, num momento decisivo, para mostrar que o 
Brasil não ia quebrar. Foi na época em que realmen-
te apareceu nosso calcanhar de Aquiles, em relação 
ao dólar. Foram 51 medidas aprovadas, sendo a 51ª 
medida a determinação de dobrar o valor da taxa de 
embarque – de 18 para 36 dólares. Parte substancial 
desses 18 dólares adicionais, depois de compartilhar 
algo com a ATA-AERO, serviria para o pagamento da 
dívida externa. Isso soma mais ou menos 150 milhões 
de dólares líquidos para o Tesouro. Cento e cinqüenta 
milhões de dólares representam mais do que o orça-
mento direto do meu Ministério. Mas 150 milhões de 
dólares em um projeto de 8 bilhões de dólares em in-
gresso de divisas representa o investimento em pro-
moções. A melhor promoção que podemos fazer é 
diminuir a taxa de embarque, porque ela é restritiva à 
vinda do estrangeiro.

Portanto, V.Exa. levanta um ponto relevantíssimo 
para o Brasil inteiro, sobretudo para os Estados pró-
ximos ao MERCOSUL. O MERCOSUL sozinho doa 2 
milhões de turistas ao Brasil por ano.

A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE 
– Sr. Ministro, apenas um aparte.

Gostaria de aduzir que é duro, por exemplo, en-
trarmos em aviões da TAM – nós que somos clientes 
das companhias aéreas – e lermos uma carta do Pre-
sidente daquela empresa, anunciando um aumento de 
7,3%, entre 2003 e começo de 2004, nas passagens 
aéreas.

Então, precisamos cair na realidade: não há mais 
paridade entre dólar e real. Precisamos ter uma con-
versa séria antes de o Governo decidir como financiar 
ou ajudar essas empresas, por intermédio do BNDES. 
Como fica esse aumento de 7,3%? 

O assunto deve ser objeto de discussão desta 
Comissão e do Governo, para conseguirmos negociar 
com as companhias aéreas. Estamos pagando passa-
gens aéreas no Brasil em dólar.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Voltando à questão da taxa de embarque, se a dimi-
nuirmos, atrairemos mais turistas. Isso é indiscutível, 
porque as passagens, sobretudo no MERCOSUL, fi-
carão mais baratas. Creio que a questão merece até 
audiência pública específica, dado o desastre que foi 
a desregulamentação feita no passado, levando pra-
ticamente todas as empresas à falência. Não tivesse 
havido boa vontade por parte do Governo, como acon-
teceu ano passado, a situação seria ainda pior.

Com base em minha experiência como Deputado 
Federal e membro da Comissão Especial de Reforma 
Tributária em 1999, quando, em companhia do Depu-
tado José Militão, trabalhamos a matéria, digo que 
é indiscutível que a tributação da aviação comercial 
brasileira é altíssima. De dois aviões parados no solo, 
um de bandeira estrangeira e um de bandeira nacio-
nal, só de combustível o de bandeira nacional custa 
16,5% a mais. São 16,5% de custo adicional só para 
encher os tanques. E as empresas não podem fazer 
nada quanto a isso, porque o custo é tabelado por ins-
tâncias superiores. 

O Ministro José Viegas já está preparando por-
taria para negociar a tributação com a Ministra Dilma 
Rousseff e com o Presidente da PETROBRAS e levar 
a proposta ao CONAC, com o fim de baixar os preços 
das passagens e aumentar a eficiência de aeropor-
tos como Confins e Galeão, que estão absolutamente 
vazios, enquanto os aeroportos urbanos estão entu-
pidos. Pagar essa conta vai causar certo desconforto, 
de início, mas vai trazer benefícios depois. Estamos, 
portanto, tratando das causas e dos efeitos.

Mas a Deputada Mariângela Duarte está coberta 
de razão. Tenho conversado com os presidentes das 
companhias aéreas e dito a eles que o Ministério da 
Defesa, o DAC e a INFRAERO cuidam da aviação, dos 
aeroportos e da regulamentação. Eu, na condição de 
Ministro do Turismo, represento o cliente.

Para chegar aos 65 milhões de desembarques 
domésticos em 2007, contra os 32 milhões do ano 
passado, terei de promover uma revolução no setor 
da aviação comercial brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Com a palavra o Deputado José Múcio Monteiro.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 
– Sr. Presidente, em nome da Liderança do PTB, saúdo 
o Sr. Ministro e todos os que compõem sua equipe.

Sr. Ministro, grande é o orgulho do PTB por em-
prestar ao Governo homem com seu talento, com seu 
otimismo e sua visão de Brasil. Escutamos algumas 
vezes do Presidente e de alguns Ministros, seus com-
panheiros, elogios ao trabalho que V.Exa. vem desem-
penhando no Governo e pelo País. V.Exa., Deputado 
Walfrido Mares Guia assumiu uma Pasta que à época 
era apenas meio Ministério e hoje está transformada, 
mercê do seu talento, em grande Ministério.

Gostaria ainda de parabenizar V.Exa. pela forma 
polida e educada como vem conduzindo sua Pasta, 
atendendo a todos os telefonemas. Quando aqui fi-
zemos, eu e outros Líderes, críticas a determinados 
Ministérios, V.Exa. foi poupado por todos os partidos, 
pois tem tratado a todos com a mesma grandeza e a 
mesma educação. De maneira que, se todos tivessem 
seu estímulo e seu otimismo e emprestassem ao Go-
verno e ao País a dedicação demonstrada por V.Exa., 
talvez estivéssemos vivendo outro momento.

Quero também parabenizar a Comissão pelo 
convite feito ao Sr. Ministro. 

O PTB sente-se engrandecido, motivado e ins-
pirado a continuar crescendo por ter V.Exa. como re-
ferência, Sr. Ministro. Obrigado por tudo que tem feito 
pelo partido e pelo País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Vamos passar a palavra a 3 Deputados inscritos 
e, a seguir, devolvê-la ao Sr. Ministro, para suas res-
postas.

Com a palavra o Deputado Hamilton Casara.
O SR. DEPUTADO HAMILTON CASARA – Sr. 

Ministro, grande é nossa satisfação em termos aqui 
V.Exa., que sempre de forma tão simpática tem tra-
tado esta Casa.

A forma pró-ativa, aguerrida e acima de tudo arti-
culada de atuação do Ministério orgulha muito os bra-
sileiros.Meus cumprimentos à equipe do Sr. Ministro, 
que, muito preparada, mesmo na ausência de S.Exa., 
tem respondido aos pleitos desta Câmara.

Sr. Ministro, passo a considerar 2 pontos que 
julgo importantes. O primeiro é a descentralização na 
implementação da política de turismo junto aos Esta-
dos, medida louvável e peculiar aos grandes gestores 
públicos. Parabenizo também V.Exa. pela forma articu-
lada com que tem trabalhado e pela visão de forma-
ção de parcerias. V.Exa. tem demonstrado ser grande 
gestor público, tanto dentro do Governo quanto fora 
dele, reunindo instituições governamentais na busca 
de soluções que levem à verticalização do turismo e, 
acima de tudo, convocando a sociedade civil e a inicia-

tiva privada a participar da implementação de políticas 
que venham render dividendos econômicos e sociais 
de que precisamos.

O segundo ponto diz respeito a questão de gran-
de importância já mencionada por V.Exa. Refiro-me 
ao acesso ao crédito, ressaltando que o Presidente 
José Militão criou Subcomissão destinada a estudar 
o assunto. Certamente, o Presidente José Militão e 
também o Deputado Alex Canziani apóiam fazermos 
uma radiografia dos agentes financeiros e verificarmos 
a necessidade de desburocratização. Linhas de crédito 
existem com freqüência, mas o acesso a elas é por 
demais burocratizado por instrumentos que muitas ve-
zes não trazem eficiência sequer à respectiva agência 
de financiamento.

Não tenho dúvidas de que a recém-criada Sub-
comissão poderá contribuir bastante com estudos e 
questionamentos quando das audiências públicas. 
Creio que, com o apoio de V.Exa. e de sua equipe 
– cuja competência já está demonstrada no histórico 
de trabalho na área de turismo, levada aí em consi-
deração a descentralização promovida por V.Exa. —, 
a Subcomissão poderá definir coeficientes técnicos 
que dêem suporte à criação de linhas de crédito e à 
desburocratização.

Mais uma vez, Sr. Ministro, meus parabéns pela 
forma estrutural como vem conduzindo a Pasta do 
Turismo. V.Exa. se tem destacado pela percepção do 
conjunto de instrumentos de política e certamente 
colherá os frutos do alto trabalho que vem desempe-
nhando juntamente com sua equipe, cuja presença 
nesta Casa agradeço.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Com a palavra o Deputado Enio Tatico.
O SR. DEPUTADO ENIO TATICO – Sr. Ministro, 

minhas saudações a V.Exa. e a sua equipe, cujas ma-
nifestações cada vez mais me entusiasmam.

Relativamente ao acesso ao crédito, talvez seja 
este o ponto vulnerável do programa de V.Exa. Cria-
mos, como já anunciou o Presidente José Militão, Sub-
comissão para estudar o assunto. E é na condição de 
Vice-Presidente dessa Subcomissão que me coloco 
à disposição de V.Exa. e das partes envolvidas para 
discutirmos o assunto, a quem se empresta e de quem 
se toma emprestado.

Salvo alguma restrição constitucional, gostaria de 
sugerir ao Ministério, se possível for, que nos forneça 
relatório sobre o que é empresado atualmente e quais 
são as metas para cada empréstimo.

Mais uma vez, parabéns a V.Exa. por seu traba-
lho de gestão pública.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Com a palavra o Deputado Cleuber Carneiro.

O SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO – Sr. 
Ministro Walfrido Mares Guia, é com prazer que saúdo 
sua presença nesta Comissão e declaro que nosso en-
tusiasmo se redobra a cada contato. Sr. Ministro, a ma-
neira enfática, inteligente e convincente com que V.Exa. 
nos fala realmente é um incentivo para quem, como 
nós, acredita em seu trabalho no Governo Lula. 

Uma coisa que nos preocupa – e vou particularizar 
nossa Minas Gerais, em especial o norte do Estado, 
região que V.Exa. tão bem conhece – é a atuação do 
PRODETUR. O Programa modificou a feição de todo 
o Nordeste brasileiro e é sucesso absoluto na região. 
Ontem, se não me engano, houve referência de cole-
gas nossos, na tribuna da Casa, com velada crítica a 
V.Exa. Foi questionado seu desempenho. 

Um dos Estados que consideramos mais favo-
recidos e beneficiados é a Bahia, que modificou seu 
perfil turístico por meio do trabalho do PRODETUR, 
do Ministério do Turismo e da EMBRATUR. 

Sr. Ministro, queremos um esclarecimento de 
V.Exa. sobre a atuação do PRODETUR em Minas Ge-
rais, em especial, como disse, no norte do Estado. 

No mais, quero cumprimentá-lo, renovar perante 
V.Exa. nossa alegria em tê-lo na Casa e externar nossa 
confiança no trabalho do Ministério do Turismo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Com a palavra o Ministro Walfrido Mares Guia.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Deputado Hamilton Casara, muito obrigado pelas 
referências amigas. Agradeço a V.Exa. pelo entusiasmo 
com o setor de turismo, não só nesta Casa, mas em 
seu Estado. Quando lá estivemos para o lançamento 
do Fórum, percebemos a dedicação e a preocupação 
constante com a forma como estamos trabalhando.

Não se justifica evitar a descentralização num 
país continental como o Brasil, a menos que haja uma 
máquina gigantesca do Governo, como no caso da 
segurança, da saúde e da educação. Em nosso caso, 
não justificaria evitarmos a parceria, sob a ótica da 
Federação, para que as entidades particulares e os 
Governos se entendessem e obtivessem resultados 
mais rápidos, com menos dinheiro e mais eficácia.

Nós, do Governo, temos que elaborar políticas 
públicas, descentralizá-las e desmembrá-las. Mas quem 
as transforma em empregos são os empresários pri-
vados. São eles que constróem os hotéis, os restau-
rantes, as locadoras de veículos, as agências de pu-
blicidade, os parques, os eventos, os congressos, e 
assim sucessivamente. 

Há necessidade de estabelecermos essas polí-
ticas públicas, elegermos prioridades, conseguirmos 

meios para financiamentos, incentivos, apoio e, obvia-
mente, garantirmos infra-estrutura e sustentabilidade 
da preservação do meio ambiente. Mas não podemos 
ter a postura de que o capital pode tudo para gerar o 
emprego e os ultra-resistentes podem tudo para não 
deixarem a natureza ser usada com adequação. 

Temos que procurar o caminho do meio, que 
os latinos chamavam de in medio virtus, para propor 
leis competentes, com enfoque adequado, com gente 
responsável, com uso sustentável da natureza, para 
que, no futuro, as gerações venham também aprovei-
tar essa natureza para criar emprego, desenvolver o 
País, mas respeitando-a, não a degradando. Essa é 
uma preocupação que V.Exa. tem por ser proveniente 
da região amazônica. 

Em boa hora, V.Exa. toca no ponto fulcral da 
questão e fico sabendo da criação dessa Subcomis-
são para tratar do financiamento do setor de turismo, 
porque não temos grandes empresários desse setor 
no Brasil, empresários com capacidade para buscar 
dinheiro no exterior ou fazer parcerias, joint ventures, 
ou até trabalhar com capital próprio. 

Obviamente, reconheço-o também como empre-
sário, ex-Deputado e hoje Ministro. Recebemos o País 
na beira do precipício, com juros de 25,5%. Tivemos 
que aumentá-los em 1 ponto, entre janeiro e março, 
para depois baixá-los em 10 pontos. Milagrosamen-
te, conseguimos – como disse o Presidente do PTB 
quarta-feira passada – tirar o Brasil do CTI, e hoje o 
País ainda não saiu do hospital, mas já anda nos seus 
corredores. Ainda temos problemas. Esses problemas 
do arranjo fiscal brasileiro são estruturais, não nasce-
ram ontem. Há o problema da dívida, grande e antiga, 
parte dela absorvida pelos Estados.

Tudo isso é motivo de muita preocupação para que 
consigamos equilibrar o passo do desenvolvimento sem 
desequilibrar a segurança do controle macroeconômi-
co. O financiamento ao micro e pequeno empresário é 
fundamental, senão o Brasil não vai crescer. 

A imensa maioria das empresas brasileiras são 
micros e pequenas. As grandes empresas são conglo-
merados ou estatais que foram compradas, pouquís-
simos grupos nasceram, cresceram e chegaram a um 
tamanho que poderíamos dizer transnacional.

Um dos pilares do sucesso do plano de desen-
volvimento é a política do BNDES, do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica e do BNB para financiamentos 
ao micro, pequeno e médio empresário, não só para 
investimento fixo, mas também para reparação, am-
pliação e capital de giro. Porque, às vezes, o pequeno 
dono da pousada, do restaurante, da agência de via-
gem, enfim, os médios e microempresários têm vários 
cheques pré-datados e notas promissórias e não têm 
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como descontá-los. Quando vão ao banco, pagam 5% 
a 6% de juros. Isso se conseguirem linha de crédito. 

Havia a promessa de linha de crédito junto ao 
Banco do Brasil para desconto de recebíveis, a juros 
de 2% no máximo. Mas essa linha não está fluindo. Já 
falei com o Presidente do Banco, Sr. Cássio Casseb, 
sobre o assunto. Diga-se de passagem, é homem com-
petente, qualificado e com grande experiência. 

O banco tem que funcionar, tem que chegar à 
ponta, por meio de agência de qualquer cidade deste 
País deve atender àquele camarada que está geran-
do emprego, porque 100% do 1,2 milhão de empre-
gos que vamos gerar serão de responsabilidade da 
iniciativa privada.

E a iniciativa privada gera emprego na medida 
em que investe. Graças a Deus, o turismo ainda con-
seguiu gerar 76 mil empregos no ano passado, num 
momento em que a maioria dos setores caíram. A meta 
para 2004 é gerar 210 mil, para chegar a 1,2 milhão. 
Este ano vamos começar a crescer. 

É fundamental para a consecução de nosso plano 
que o sistema financeiro oficial tenha afluição em suas 
veias de crédito para os micros, pequenos e médios 
empresários. Os grandes se ajeitam, ou com capital 
de terceiros ou por meio de associação. 

Ontem mesmo, um grande empresário potiguar, 
na minha sala, mostrou-me um projeto capaz de gerar 
4.500 empregos na região de Extremoz, Rio Grande 
do Norte. É um empresário de sucesso, que tem ca-
pital e está pleiteando 30 milhões de reais para fazer 
investimentos nesse complexo. Temos dezenas de in-
vestimentos como esse.

Não tenho dúvida. Posso assegurar, como 2 e 
2 são 4, que, se o sistema de financiamento fluir, va-
mos ter mais de 1,2 milhão de empregos em 4 anos, 
começando a contar deste ano.

É uma responsabilidade muito grande a nossa. 
Só o BNDES tem 47 bilhões de reais para aplicar este 
ano. São 16 bilhões de dólares pela cotação de ontem. 
Nem o BID tem 16 bilhões de dólares para emprestar 
para a América Latina inteira. Agora, não adianta o 
dinheiro estar lá e só ser emprestado ao grande, ao 
gigante e à estatal. Temos milhares de micros e pe-
quenos empresários. 

Deputado, a pergunta de V.Exa. foi muito impor-
tante, pois ratifica minha preocupação. Agradeço por 
ter abordado a questão. É muito importante que todos 
apóiem a urgência de o sistema público de financia-
mento brasileiro fluir.

Deputado Enio Tatico, agradeço a V.Exa. as pa-
lavras de referência, amizade e apoio, não só nesta 
Casa, mas no PTB e em Goiás. Conto com a colabo-
ração de V.Exa., inclusive como futuro empresário do 

turismo. Estou mostrando para o Deputado Enio Tatico 
que S.Exa. vai ganhar mais dinheiro no turismo do que 
nos negócios que tem.

Deputado Cleuber Carneiro, V.Exa. me privilegia 
mais uma vez com a nossa velha amizade. V.Exa. traz 
uma pergunta fundamental sobre o PRODETUR. Até 
me propicia dar um esclarecimento ao meu prezado 
amigo e companheiro Deputado Paulo Magalhães, da 
Bahia, por quem tenho estima e admiração. A aborda-
gem que S.Exa. me fez ontem, sobre a cobrança do 
PRODETUR, foi muito oportuna.

O PRODETUR é um financiamento do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID ao Governo 
brasileiro, via Banco do Nordeste, para ser capilariza-
do para os Estados do Nordeste, incluindo o norte de 
Minas e o norte do Espírito Santo. São 11 Estados. 
Trata-se de um programa extraordinário, foi bom no 
PRODETUR I e vai ser potencialmente melhor no PRO-
DETUR II. Agora, foi o contrato mais complicado, mais 
difícil e mais impossível de ser seguido que vi em toda 
a minha vida. Nunca vi nada igual. Ele foi realizado no 
apagar das luzes do Governo passado, assinado entre 
o Banco do Nordeste e o BID em setembro de 2002, 
sem o envolvimento dos Governadores.

Aliás, quero pedir permissão, Sr. Presidente, para 
agradecer ao Deputado Silas Câmara, que, ontem, gen-
tilmente pôde esclarecer alguns aspectos do PRODE-
TUR na tribuna, quando foi levantada a questão.

Este financiamento é fundamental porque atin-
ge a ponta do problema, que é a infra-estrutura que 
os Governos necessitam para atrair o turista: estrada, 
saneamento básico, facilidade de acesso. Enfim, é um 
projeto de peso. É um projeto de 400 milhões de dóla-
res na primeira parte da segunda fase. 

O primeiro financiamento do PRODETUR foi da 
ordem de 400 milhões de dólares também, mas não 
está completo até hoje. Então, o novo PRODETUR é 
de 800 milhões de dólares, dividido em 2 fases: a pri-
meira, agora, neste Governo, de 400 milhões de dóla-
res – estamos falando de 1,2 bilhão de reais – e outros 
400 milhões de dólares na seqüência.

Simultaneamente, temos para o PRODETUR 
Sul outros 400 milhões de dólares, destinados ao Rio 
Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná e a Mato 
Grosso do Sul. Este ainda está engatinhando. Mas o 
PRODETUR Nordeste já está andando. 

Como funciona o Programa? Conseguimos, du-
rante o ano passado, renegociar, remodelar e flexibilizar 
o contrato entre o BID e o Banco do Nordeste. Esse 
banco toma o dinheiro com aval do Tesouro Nacional 
e o refinancia aos Estados. Com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Governo não pode tomar o financia-
mento e entregar para os Estados, o empréstimo tem 
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que ser via banco. Por isso, o agente escolhido foi o 
Banco do Nordeste.

O Presidente do Banco do Nordeste, Sr. Roberto 
Smith, e o seu Diretor para assuntos do PRODETUR, 
Sr. Pedro Eugênio – nosso companheiro aqui no Go-
verno passado, Deputado Pedro Eugênio —, fizeram 
um trabalho extraordinário, junto com a Sra. Maria Lui-
sa, que está aqui à minha esquerda e foi quem pilotou 
essa revisão.

Conseguimos flexibilizar o contrato, depois de 1 
ano de trabalho árduo, com apoio do BID – sobretudo 
do Diretor daquele banco em Brasília e no Brasil, Dr. 
Waldemar Wirsig. Após várias visitas e reuniões in-
termináveis com o Sr. Enrique Iglesias e o Sr. Ricardo 
Santiago, conseguimos tudo isso sem ter que voltar 
a Washington.

Uma vez flexibilizado o contrato, poderíamos dar 
início ao Programa. Indaga-se: por que contratamos 
até agora apenas com um Estado, o Rio Grande do 
Norte? Por que a Bahia não foi o primeiro? A minha 
expectativa era que a Bahia fosse o primeiro Estado 
contratado, porque estava com processo mais adian-
tado, mas não foi o que aconteceu.

Para ser sucinto, o PRODETUR II diz o seguinte: 
para o primeiro pólo ser financiado em cada Estado, 
deve-se ter concluído o PRODETUR I. Ou que remo-
delasse ou modificasse alguma coisa que não foi bem 
feita no PRODETUR I. Esse é o primeiro ponto. Minas 
Gerais não teve o PRODETUR I, então pôde apresentar 
seus modelos de Planos de Desenvolvimento Integrado 
de Turismo Sustentável, o PDITS. Minas Gerais pôde 
fazer um novo plano para o Jequitinhonha e depois 
vai apresentar outros para o norte do Estado e para o 
Vale do Peruaçu. 

Pois bem, no caso específico dos Estados do 
Nordeste, praticamente todos eles, com exceção de 
4, já estão com PDITS analisados e aprovados. Ago-
ra, esse processo não se esgota no Ministério do Tu-
rismo. Claro que a análise técnica, as prioridades, a 
consecução dos objetivos do contrato estão a cargo do 
Ministério do Turismo, mas a contratação passa pela 
autorização do Ministério da Fazenda. É a famosa au-
torização de aumento do endividamento. Até agora, o 
único Estado do Brasil, neste momento, que tem au-
torização de aumento do endividamento, em face dos 
trâmites do ajuste fiscal com o Ministério da Fazenda, 
é o Rio Grande do Norte. 

Então, se a Bahia, o Ceará, Alagoas e outros con-
seguirem a autorização de aumento do endividamento, 
o Ministério do Turismo e o Banco do Nordeste já os 
consideram aptos a contratar. A maioria dos Estados 
apresentou ótimos trabalhos. A Bahia, em especial, tem 
autorização para fazer 4 pólos, o primeiro deles é o 

pólo do descobrimento, já continuação do PRODETUR 
I. Então, do ponto de vista do Ministério do Turismo, o 
Estado está apto a contratar. Falta o Ministério da Fa-
zenda conceder autorização de aumento do endivida-
mento. E só não foi feito o contrato naquele momento, 
mesmo que houvesse autorização do endividamento, 
porque a construção de uma estrada sem licenciamento 
ambiental teria também atrasado o processo. 

Informo a V.Exas. que, no caso do PRODETUR 
como um todo, da parte do Ministério do Turismo não 
haverá atraso. Estamos com o controle total. Temos 
feito reuniões permanentemente com os Secretários 
de Turismo e de Planejamento. O Secretário de Plane-
jamento tem mais ação no PRODETUR do que o de 
Turismo, em função do endividamento e do contrato. 

No caso de Minas Gerais, o Governador Aécio 
Neves resolveu fazer uma revisão ou uma remodela-
ção no plano, já que, para ser franco, o que havia sido 
feito era pouco ou quase nada. 

O primeiro pólo, do Jequitinhonha, sob a res-
ponsabilidade da Fundação João Pinheiro, está pra-
ticamente pronto. Depois de contratarmos o Pólo do 
Jequitinhonha dentro do limite de Minas Gerais – ou 
seja, 22 milhões de dólares —, contrataremos o pólo 
referente ao norte de Minas, que é o que interessa a 
V.Exa. e a todos nós, porque ali vai ser realmente uma 
fábrica de empregos.

Posso dizer que o PRODETUR, sob o ponto de 
vista do Ministério do Turismo, está rigorosamente sob 
controle. Por nossa causa ninguém vai atrasar um dia 
sequer na contratação. Todavia, é um processo com-
plicado e há interação com o Ministério da Fazenda 
durante todo o tempo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Com a palavra o Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES – Sr. Mi-

nistro, inicialmente parabenizo V.Exa. pelo excelente 
trabalho que realiza à frente do Ministério do Turismo. 
Sou do PMDB, mas me associo às palavras do Líder 
do seu partido, o PTB. Tudo o que ele disse retrata re-
almente a imagem que temos de V.Exa. 

Aproveito a oportunidade, Ministro, para lhe agra-
decer pelo atendimento da cidade de Rubiataba, em 
Goiás – há muitos anos tinha uma pendência que se 
arrastava no Ministério, e V.Exa. nos atendeu pronta-
mente. 

Estava ao meu lado, há pouco, a ex-Deputada 
Nair Lobo. Ela faz parte da equipe de V.Exa., que tem 
a marca do turismo nesta Casa. O Estado de Goiás, 
com muito orgulho, sente-se honrado em emprestar a 
ex-Deputada para o Ministério do Turismo.
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Sr. Ministro, V.Exa. conhece muito bem os pontos 
turísticos do Estado de Goiás. Sabemos da necessi-
dade de investimentos, que ainda são muitos poucos 
diante do nosso potencial turístico. Fiz, inclusive, alguns 
pronunciamentos sobre a criação do PRODETUR do 
Centro-Oeste. Sei que V.Exa. tem lutado em favor da 
sua criação. Se tivermos recursos para serem investi-
dos em infra-estrutura turística, na promoção do turis-
mo e na qualificação do pessoal, tenho certeza de que 
o Centro-Oeste terá muito a contribuir para que essa 
meta traçada por V.Exa. seja alcançada, via Cartilha 
do Turismo Rural.

Criamos o ecoturismo na região de Alto Paraí-
so, em Goiás, que V.Exa. também conhece. É o maior 
complexo espeleológico da América Latina. Temos as 
Grutas da Terra Ronca, em São Mateus, no Município 
de São Domingos, localizado no Parque Estadual da 
Terra Ronca; o Parque Nacional das Emas, na região 
de Mineiros; o Rio Araguaia etc. Enfim, nosso potencial 
turístico é muito grande.

É óbvio que temos crescido nesses últimos anos, 
inclusive com a ajuda do Ministério e da EMBRATUR, 
por meio da agência de turismo de Goiás. Mas neces-
sitamos mesmo da criação do PRODETUR do Cen-
tro-Oeste. Tenho certeza de que o Centro-Oeste vai 
contribuir para que esses números que V.Exa. deseja 
sejam alcançados com maior rapidez.

Parabenizo V.Exa., mais uma vez, pelo excelente 
trabalho que vem desenvolvendo à frente do Ministé-
rio do Turismo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Com a palavra o Deputado Roberto Jefferson, Pre-
sidente do PTB nacional.

O SR. DEPUTADO ROBERTO JEFFERSON – Sr. 
Presidente, Deputado José Militão, Sr. Ministro Walfrido 
Mares Guia, Sr. Secretário-Geral, Sras. e Srs. Depu-
tados, companheiros do PTB, senhoras e senhores, já 
ouvi alguns pronunciamentos anteriores. Todos eles são 
no sentido de cumprimentar o Ministro pelo excelente 
trabalho que vem realizando à frente do Ministério do 
Turismo, que é novo. No ano passado S.Exa. se dedi-
cou a construir esse Ministério. Não havia espaço físico 
para assentá-lo e seus talentos, mas V.Exa. conseguiu 
costurar um espaço físico, fazer um programa de tu-
rismo nacional e transformar um pequeno Ministério 
num grande Ministério para o Brasil. 

Na semana passada tive a oportunidade de jan-
tar com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva. Sentei-me ao lado de S.Exa. e pudemos con-
versar durante todo o jantar, por cerca de uma hora. 
Durante 15 minutos, Ministro Walfrido Mares Guia, o 
Presidente elogiou o talento e a capacidade adminis-

trativa de V.Exa. Disse: “Roberto, quem me dera ter 
uma meia dúzia de Walfridos ao meu lado”. Fiquei fe-
liz, em nome do PTB, porque V.Exa. honra o partido, 
promove os seus quadros e mostra a capacidade que 
ele tem de governar, planejar e executar uma política 
de turismo. Por meio dela nosso partido construirá o 
seu caminho.

Quero dizer aos companheiros que V.Exa. é uma 
honra para o PTB nacional e que tenho muito orgulho 
de ser seu amigo.

Parabéns, Ministro, pelo excelente trabalho.
Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS – Não 

estou inscrito nem vou formular perguntas, mas quero 
fazer uma solicitação ao Ministro Walfrido Mares Guia. 
S.Exa. nos informou que o Ministério opera descentra-
lizadamente. Solicito ao Ministro que envie à Comissão 
a relação dos repasses feitos aos Estados durante o 
ano de 2003 até a presente data.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Com a palavra o Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI – Sr. Pre-

sidente, saúdo o grande Ministro Walfrido Mares Guia. 
Cumprimento também a Dra. Maria Luisa, competente 
Secretária; o Secretário-Executivo Márcio Favila; todos 
os Deputados que se fazem presentes nesta Comis-
são; a imprensa; as entidades nacionais que defendem 
o turismo; e o Presidente nacional do PTB, Deputado 
Roberto Jefferson.

Gostaria de me unir à exposição de vários com-
panheiros no sentido de parabenizar o Ministro. Sou 
suspeito, porque sou fã de S.Exa. O que o Presidente 
Lula disse é realmente a expressão da verdade. Se 
houvesse mais Ministros com a competência de S.Exa., 
se os Ministérios tivessem equipes tão bem compostas 
como a de S.Exa., se os Ministérios tivessem planeja-
mentos estratégicos como os que S.Exa. fez e faz, o 
Brasil estaria bem melhor.

Tive a oportunidade, representando esta Comis-
são, juntamente com o Deputado Ronaldo Vascon-
cellos, de ir à Espanha na semana passada. Vimos o 
que representa um Município, um Estado, um país te-
rem um projeto claro de desenvolvimento e saberem 
o que fazer para viabilizá-lo.

O Ministério do Turismo – e aqui não vai qualquer 
crítica a outros Ministérios —, graças à competência de 
S.Exa., tem sido um exemplo para os demais, porque 
tem uma equipe afinada e objetivos muito claros.
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Não existe vento bom para nau sem rumo, diz o 
poeta. E S.Exa. tem conseguido dar esse encaminha-
mento para o desenvolvimento da atividade turística.

Lamentavelmente, o Governo Federal – princi-
palmente o Ministério da Fazenda – ainda não atentou 
para o fato de que, se viabilizarmos mais recursos para 
o turismo, vamos gerar muitos empregos e alavancar 
a economia do País. 

Espero que o Governo como um todo, durante 
este ano, veja que, por meio do turismo, poderemos 
alavancar o desenvolvimento do Brasil.Como foi salien-
tado, criamos – e agradeço ao Presidente José Militão 
o apoio – uma Subcomissão para discutir um gargalo 
de grande importância para o turismo brasileiro, que 
é a questão do financiamento. 

Ano passado, no lançamento do Plano Nacional 
do Turismo, juntamente com o Presidente Lula, V.Exa. 
deu início a uma série de linhas de financiamento que 
podem, com poucos recursos, significar novos postos 
de trabalho. Com pouco dinheiro, poderemos ter mais 
empregos.

Não são financiamentos para grandes hotéis, para 
grandes investimentos, mas para pequenos investimen-
tos em praias, no turismo rural, em qualquer parte do 
País, os quais podem significar renda e empregos. 

Lamentavelmente, várias daquelas linhas, apesar 
de terem sido lançadas, ainda não estão operando. É 
por isso que criamos a Subcomissão para auxiliar o 
Ministério. Mais do que isso, para auxiliar o Brasil no 
desenvolvimento de seu turismo.

Cumprimento V.Exa, Sr. Ministro, e toda sua equi-
pe. Esta Comissão – nós, muito especialmente, que 
representamos a Frente Parlamentar em Defesa do Tu-
rismo – está ao lado dos companheiros e do Ministério 
de V.Exa, porque acreditamos que, por meio dessas 
ações, haveremos de fazer com que o turismo, cada 
vez mais, possa trazer renda, oportunidades e melhor 
condição de vida para a nossa população.

Parabéns a V.Exa. Conte com o nosso apoio. Te-
nha a certeza de que, através de ações como essas, 
vamos fazer com que o País seja mais justo, humano 
e fraterno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Obrigado, Deputado Alex Canziani.

Com a palavra o Deputado Pastor Frankem-
berg.

O SR. DEPUTADO PASTOR FRANKEMBERG 
– Sr. Presidente, Sr. Ministro Walfrido Mares Guia, para 
mim é um prazer estar nesta Comissão e poder falar 
de V.Exa. Temos acompanhado o seu trabalho – com 
certeza, tem sido importante ícone na administração 
do Governo Lula.

Quero, em nome do PTB do Estado de Roraima, 
parabenizá-lo e dizer que o Estado de Roraima tem um 
tremendo potencial turístico. Embora V.Exa. tenha tido 
a oportunidade de estar conosco naquele Estado, não 
conheceu alguns pontos turísticos. Mas acredito que 
muito brevemente poderá nos visitar novamente e co-
nhecer, com certeza, os projetos que poderão alavancar 
o turismo na região do extremo norte do País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Obrigado, Deputado Pastor Frankemberg.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY 
– Sr. Presidente, pela ordem.

Embora não faça parte da Comissão, quero, em 
primeiro lugar, dizer que estava participando de uma 
entrevista ao vivo, desde as 14h. Por isso, só agora 
pude vir à Comissão para ouvir os pronunciamentos 
e dar um abraço no Ministro Walfrido Mares Guia e 
na sua equipe.

Todos já testemunharam a eficiência do trabalho 
de S.Exa., mas gostaria de ressaltar mais uma carac-
terística que me parece extremamente importante. Nin-
guém consegue trabalhar sozinho, e o Ministro teve a 
liberdade suficiente de formar uma equipe das mais 
gabaritadas, aqui representada por 2 de seus colabo-
radores diretos. Ela nos orgulha a todos, porque já foi 
testada e aprovada em outros setores. V.Exa., Minis-
tro, mostra muito bem que quem faz o cargo é o ho-
mem. Por menor que seja o cargo, o homem sempre 
consegue dar a ele maior dignidade. Se o Ministério é 
pequeno, o Ministro é grande. Por essa razão, vemos 
o turismo como indústria respeitada. Pela primeira vez 
na história do Brasil temos o Ministério do Turismo. Só 
lamento que no meu Estado estejamos caminhando 
em sentido contrário. Ou seja, enquanto o Governo Fe-
deral cria o Ministério do Turismo, São Paulo extingue 
a Secretaria de Turismo. Talvez São Paulo não queira 
aumentar o turismo receptivo, principalmente o de fei-
ras, o de negócios, porque, lamentavelmente, naquele 
Estado não existe mais a Secretaria de Turismo. Ela 
foi anexada à Secretaria da Ciência, Tecnologia, De-
senvolvimento Econômico e Turismo.

Vemos que o turismo é, cada vez mais, uma 
pasta independente, voltada para uma indústria com 
características próprias. Portanto, merece, sem dúvi-
da, uma política independente, voltada para as suas 
necessidades. 

Quero cumprimentar V.Exa. e dizer que o PTB 
se orgulha do Ministro que tem. Parabéns a V.Exa. e 
a toda a sua equipe, que responde prontamente às 
necessidades. 

Na semana passada, como disse o nosso Pre-
sidente, Deputado Roberto Jefferson, fui testemunha 
do apreço que o Presidente da República dedica a 
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V.Exa. Mais do que apreço, respeito e admiração pelo 
trabalho que realiza e por sua capacidade. 

O Ministro está mostrando que há aqueles que 
choram e aqueles que fazem. V.Exa. não fica chorando 
pela falta de dinheiro. V.Exa. vai atrás dele e procura re-
alizar sua tarefa. Nesses Ministérios, lamentavelmente, 
muita coisa não anda. No Ministério do Turismo pode 
não ter dinheiro, mas tem carinho e, principalmente, 
muita competência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Obrigado, Deputado Luiz Antonio Fleury.
Com a palavra a Deputada Edna Macedo.
A SRA. DEPUTADA EDNA MACEDO – Sr. Presi-

dente, Deputado José Militão, por seu intermédio cum-
primento os convidados. Sr. Ministro, passei aqui para 
cumprimentá-lo e dizer o quanto V.Exa. é benquisto e 
muito querido nesta Casa. Para que tenha uma idéia, 
a lista de presença da Comissão foi assinada por mais 
de 50 Deputados.

Parabéns, de todo o meu coração. Que V.Exa. 
continue na sua luta. Que Deus o ilumine e o abençoe 
em toda a sua caminhada. Continuo orando por V.Exa., 
para que a sua estrela brilhe mais e mais. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Com a palavra o Ministro Walfrido Mares Guia.

O SR. MINSTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Como recebi muito carinho dos meus amigos e ami-
gas, quero, inicialmente, agradecer aos Deputados 
José Múcio, Roberto Jefferson, Luiz Antonio Fleury, 
Alex Canziani, Edna Macedo, Pastor Frankembergen, 
enfim, a todos os que se manifestaram. O Deputado 
Pedro Chaves não é nosso companheiro do PTB, mas 
desenvolve importante trabalho em Goiás. S.Exa. já teve 
oportunidade de ressaltar o trabalho do Ministério.

Quero também agradecer os elogios à equipe e 
a referência feita pelo Deputado Pedro Chaves à ex-
Deputada Nair Lobo. Uma das felicidades que tive foi 
convidá-la para integrar a equipe. Ela foi Presidenta 
da Frente Parlamentar de Turismo nesta Casa e por 2 
mandatos trabalhou pelo turismo – sempre o teve como 
bandeira. Logo, foi uma honra para nós, do Ministério 
do Turismo, tê-la como nossa diretora de marketing.

Agradeço a V.Exas. as palavras em relação à 
minha equipe, em especial à Nair Lobo.

O Deputado Pedro Chaves me fez uma pergunta 
sobre o PRODETUR Centro-Oeste. 

O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul estão 
encaixados no Propantanal, programa do BID finan-
ciado ao Ministério de Meio Ambiente para preparar a 
região do Pantanal. 

É um projeto grande, relevante, de quase 200 
milhões de dólares. Ele está numa fase muito embrio-

nária. Devido a uma dificuldade na licitação, ficou pa-
rado por causa de disputa entre empresas que iriam 
gerenciá-lo. Mas o Estado de Goiás, não.

Então, ao lançarmos o plano, no ano passado, 
percebemos que o Estado de Goiás não estava con-
templado em nenhum “pro” – nem no PRODETUR Nor-
deste, nem no PRODETUR Sul, nem no PRODETUR 
Amazônia, nem no Propantanal. Goiás, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo – com exceção do norte do 
Estado —, Distrito Federal, Nordeste e Norte não es-
tão em nenhum programa.

Em março do ano passado dei ciência desse fato 
ao Presidente Lula, a quem pedi autorização para pre-
pararmos o PRODETUR JK. Assim o denominamos 
porque JK nasceu em Minas Gerais, governou no Rio 
de Janeiro, enriqueceu São Paulo com a industrializa-
ção e criou a Capital Federal, abrindo a fronteira para 
Goiás, por onde foi Senador. 

O PRODETUR JK é um financiamento que es-
tamos preparando junto ao BID. Se tudo correr bem 
– contando com uma equipe da mais alta competên-
cia e experiência, da qual tenho o maior orgulho —, 
ao final deste mandato estaremos com o PRODETUR 
JK preparado e prontos para começar a negociação. 
Entretanto, só será possível contratá-lo no próximo 
Governo. Neste é praticamente impossível, porque é 
muito trabalhoso.

O próprio BID, pelo fato de ter dinheiro muito ba-
rato, faz uma série de exigências. E só é possível fazer 
um projeto como esse se todos sentarem-se à mesa 
para negociar. São Paulo pode até não querer, mas 
precisa dizer se quer ou não participar, assim como 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Brasília.

Conversei hoje com os Governadores. A princípio 
todos querem participar do PRODETUR JK. Ficaram 
muito felizes, mas existe o problema do endividamento. 
Nos Estados há o termo de ajuste fiscal, o endivida-
mento limite, o acordo entre os Estados e o Governo 
Federal – este tem de cumprir a legislação e exigir que 
os Estados se ajustem, a fim de que tenham autoriza-
ção para contratar o financiamento.

Independentemente disso, vamos preparar o 
PRODETUR JK. Espero que em 3 anos possamos 
negociar a contratação do financiamento para o início 
das ações. Provavelmente neste Governo, até 31 de 
dezembro de 2006, não será possível. Podemos com-
pensar isso com ações, como as de V.Exas., Depu-
tados de Goiás – inclusive do próprio Governador e 
dos empresários. Há no Estado vontade política, ma-
nifestada pelas bancadas e pelo Governo, de que o 
turismo seja prioridade.

Fui 5 vezes a Goiás e pude visitar aquele ma-
ravilhoso Estado. Conhecia apenas Goiânia. Passei a 
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conhecer também Pirenópolis, Goiás Velho, Alto Pa-
raíso, Chapada dos Veadeiros. Enfim, as atrações são 
uma maravilha e estão ali para serem trabalhadas e 
se tornarem produtos, a exemplo do que já ocorreu no 
setor das águas quentes, em Caldas Novas, e com a 
Pousada do Rio Quente, onde se aproveitou o que a 
natureza criou há milhares, milhões de anos. Hoje Cal-
das Novas recebe um vôo atrás do outro. Só a Pousada 
do Rio Quente, empreendimento da iniciativa privada, 
recebe 2 charters com turistas todo santo dia.

Goiás tem tudo para crescer, tem vontade política 
e excelente representação no Congresso Nacional. O 
Estado apresentou um dos melhores projetos de si-
nalização, desenvolvimento e organização do turismo. 
Tanto é assim que no ano passado repassamos a ele, 
proporcionalmente, maior volume de recursos do que 
para qualquer outro Estado, inclusive o de Minas Gerais, 
que somente agora se encontra bem articulado.

Se conseguirmos preparar o PRODETUR JK, 
temos esperança de cobrir todo o Brasil com financia-
mentos especiais, que poderão chegar à cifra de qua-
se 2 bilhões de dólares, espalhados pelo País para o 
desenvolvimento da infra-estrutura turística.

Agradeço a V.Exa. não somente o apoio que te-
nho recebido, mas a amizade e o entusiasmo.

Deputado Alex Canziani, reconheço em V.Exa. 
um dos líderes do turismo nesta Casa. O nobre colega 
presidiu a Frente Parlamentar de Turismo. Agora alguns 
torcem para que seja Prefeito de Londrina; outros, para 
que continue nos ajudando no turismo. 

Quero agradecer-lhe, Deputado, por sua dedica-
ção ao turismo. Considero fundamental esse ponto que 
V.Exa. mencionou sobre a Subcomissão de Financia-
mento. Não criaremos 1 milhão e 200 mil empregos 
no turismo em 4 anos se não tivermos as linhas de 
financiamento azeitadas para irrigar o pequeno e o 
microempresário. O SEBRAE, entidade nacional, não 
estatal, é uma instituição da sociedade organizada que 
tem feito notável trabalho de acompanhamento do pe-
queno e do microempresário com o objetivo de lhe dar 
condições de captação de financiamento.

A informalidade no Brasil é um problema gigantes-
co. De um lado, exclui os trabalhadores dos benefícios 
da Previdência e não contribui para o Tesouro; de outro, 
não usufrui dos recursos que o Estado pode oferecer, 
como o crédito. Além de reunir-se com o SEBRAE, o 
SENAI e o SESI, esta Comissão tem de reunir-se com 
os bancos, com aqueles que concentram suas ativi-
dades na área de treinamento e apoiar os pequenos 
e microempresários para que se organizem e tenham 
acesso ao crédito.

É muito comum ouvirmos dos grandes bancos: 
“Esse pessoal é informal”. Para conceder empréstimos, 

os bancos exigem muitas coisas do tomador. Apresen-
tam tantas dificuldades que apenas os grandes conse-
guem financiamento. Digo isso por experiência própria. 
Podemos contar nos dedos quantas empresas no Brasil 
são uma instituição organizada, com contabilidade em 
dia e auditor. Para o pequeno e o microempresário ar-
rumarem dinheiro no banco é um tormento. Os bancos 
privados não estão emprestando. Estão descontando 
duplicata a curto prazo. Noventa dias significam em-
préstimo de longo prazo. Quem empresta a longo prazo, 
com juros adequados à realidade brasileira, de 14%, 
15% ao ano, são as instituições oficiais. O objetivo do 
banco é o lucro. Para ele emprestar dinheiro tem de 
ter a comprovação de que terá liquidez. Conheço esse 
negócio todo e em detalhe. Essas instituições não po-
dem ter crédito em liqüidação acima de um certo nível; 
portanto, não podem emprestar irresponsavelmente. 
Também não podemos deixar de reconhecer que o 
Ministério da Fazenda controla a liqüidez desses ban-
cos com a maior competência. Entretanto, eles têm de 
cumprir o objetivo fundamental de ofertar créditos. Os 
bancos existem para emprestar dinheiro e não para 
financiar o Governo.

Conto com a boa vontade do Ministro Antonio 
Palocci, que se comprometeu, na presença do Presi-
dente Lula, a reunir-se com os presidentes dos bancos. 
Estou muito aflito para que isso ocorra. Temos de fazer 
pressão de todos os lados, senão terei de voltar daqui 
a 6 meses para falar a mesma coisa, o que será uma 
decepção para todos nós. Os bancos têm de tomar 
alguma atitude, no sentido de rever algumas metas 
ou de simplificá-las.

A questão dos créditos não é um tabu. Recente-
mente conversei por longo tempo com o diretor-exe-
cutivo das Casas Bahia. Tomo essa cadeia de lojas 
como exemplo porque vende bilhões ao consumidor 
mais pobre, que não tem emprego certo, não tem nada 
formalizado, não tem água nem registro da conta de 
luz, pois faz gambiarra na favela. Enfim, vendem para 
esse pessoal que vive à margem da sociedade. As 
Casas Bahia têm 6 milhões de clientes e apenas 2% 
de inadimplência. Quer dizer, a pessoa que tem aces-
so ao crédito não joga isso fora irresponsavelmente. 
O crédito é um capital pessoal; e aquela pessoa que 
compra, mesmo desempregada, se vira para pagar as 
prestações. Tanto é assim que as Casas Bahia têm 5 
milhões de clientes ativos pagando todo mês 25 reais, 
28 reais. Elas vendem a prazo, em 15 prestações ou 
com zero de entrada mais 12 prestações.

O turismo entrou nisso. Algumas empresas não 
estão naquela: “Compre o seu pacote a vista ou pa-
gue em 4 vezes”. Foram à luta. Vemos na imprensa 
nacional várias empresas brasileiras vendendo paco-
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tes para a classe trabalhadora. Até uma empregada 
doméstica que ganha 500 reais mensais pode comprar 
sua viagem para Porto Seguro, Rio de Janeiro, Ouro 
Preto, Goiás, Mato Grosso, Paraná, enfim, para todo 
o Brasil, em 12 prestações de 30 reais. A Gol, agora, 
faz vôo noturno. A passagem para determinados locais 
custa 50 reais, enquanto a de ônibus custa 48 reais. 
O consumidor brasileiro não é a elite, as 17 milhões 
de pessoas que declaram Imposto de Renda e as 11 
milhões que o pagam, mas os 75 milhões de trabalha-
dores, os 12 milhões de desempregados e os quase 
30 milhões sem carteira assinada.

As pequenas empresas de turismo são informais. 
Tem de haver um jeito para elas. Esta é a realidade. 
Até a forma de se fazer empréstimo simplificado de 
15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil ajuda. Entretanto, se a 
empresa quer valor maior, devem ser cobradas dela 
maiores garantias. Há o problema de garantia, do flu-
xo de caixa, de recebíveis. O turismo é um negócio 
ardente, quente, que acontece o tempo todo. Fica o 
pobre coitado numa pousada com 15, 20, 30 cheques. 
Se ele conseguir descontá-los através de uma linha de 
crédito barata, poderá construir mais um quarto, dar 
mais um emprego. Um emprego que ele dá significa 4 
lá fora, corresponde a 5 famílias atendidas.

Entusiasmo-me pela atração dos turistas estran-
geiros. Por quê? Cada bilhão de dólar a mais que en-
trar no Brasil por ano vai gerar 55 mil empregos diretos 
e 130 mil empregos indiretos. São dados da OMT, já 
comprovados pelo País. Por isso, devemos atrair os 
turistas internacionais para fortalecer a balança de 
pagamentos de um lado e criar emprego do outro. É 
injeção na veia o consumidor de alto nível. 

Precisamos incentivar o brasileiro a viajar. Re-
centemente fizemos uma pesquisa em Belo Horizon-
te, cidade onde moro e que tem 2 milhões e 200 mil 
habitantes. Nem 2% dos belo-horizontinos conhecem 
Ouro Preto, cidade que é berço da liberdade brasilei-
ra, onde Tiradentes foi sacrificado. É uma história que 
todos no País estudam. Fica a 70 quilômetros de Belo 
Horizonte. Há 12 ônibus por dia para lá, mas nem 2% 
dos belo-horizontinos a conhecem. Não temos a tra-
dição de cultivar o turismo no Brasil. Temos de incen-
tivar esse negócio.

O pessoal gosta de ir à praia. A turma de Minas 
costuma ir para o Espírito Santo, para o Rio de Janei-
ro ou para a Bahia. As pessoas de classe média, os 
trabalhadores têm de ter o direito de conhecer o Bra-
sil. Para isso, temos de ofertar-lhes preços baixos e 
pacotes financiados. Há algumas empresas que estão 
fazendo isso com a maior competência. Por isso, estão 
crescendo e se expandindo.

É muito importante, Deputado, que esta Comis-
são discuta tão importante assunto. 

SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI – Sr. 
Ministro, antes do encerramento, gostaria de usar ra-
pidamente a palavra.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Pois não, nobre Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI 
– Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho à frente 
do Ministério. Estive no Chile, juntamente com o pes-
soal da EMBRATUR, para assinar com aquele país, a 
Argentina, o Uruguai e o Peru a entrada de um canal 
brasileiro nessas 4 nações: o 24h de Turismo. Tivemos 
a oportunidade de ver – e fiquei orgulhoso disso – o 
trabalho que a EMBRATUR fez em Punta Arenas.

Na platéia estavam presentes muitos argentinos, 
chilenos e alguns uruguaios. Ficaram todos impressio-
nados com esse trabalho. Lá vimos o quanto de tempo 
perdemos na área de turismo no Brasil. Por isso, quero 
parabenizar V.Exa. Não tenho dúvida alguma de que, 
com essa fúria, vamos conseguir chegar a resultados 
positivos, e já, dobrando todas essas marcas.

Tenho certeza absoluta de que o canal brasilei-
ro será sul-americano –– estou com a informação de 
que ele irá a Portugal e à Espanha no mês de julho. O 
Brasil, com o trabalho que a EMBRATUR e os senho-
res estão fazendo, vai receber muitos turistas estran-
geiros. Parabéns. 

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Obrigado, Deputado Nelson Marquezelli. Obrigado, 
Deputado Fleury.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Sr. 
Ministro, parabenizo V.Exa., que esteve recentemen-
te no Ceará com o Governador Lúcio Alcântara. Esse 
exemplo que foi dado – o das Casas Bahia – é exata-
mente o que conversamos naquele dia, na Liderança 
do PTB. Refiro-me à CVC.

Empresário que sou do setor, diria que a promo-
ção do turismo vai melhorar consideravelmente o fluxo 
para o nosso País. Parabéns.

 O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Antes de encerrar esta primeira parte, pois tenho de 
devolver a palavra ao Deputado José Militão, gostaria 
de agradecer aos Deputados Fleury, Pastor Frankem-
bergen e...

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Sr. Ministro, o Deputado Dr. Francisco Gonçalves 
gostaria de se pronunciar também.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Os senhores estão vendo que o PTB está usando e 
abusando do carinho comigo, não é?

O SR. DEPUTADO DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES – É um grande prazer caminhar ao lado do Sr. 
Ministro. Digo isso de coração. Tenho visto o trabalho 
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de S.Exa. e o inegável esforço a favor do turismo no 
Brasil.

É importante destacarmos que a presença de 
V.Exa. contagia, Ministro, principalmente os Governa-
dores. Tanto é assim que o Governador Aécio Neves 
é hoje um grande entusiasta do turismo. Temos em 
Minas Gerais o Programa Estrada Real, que sem dú-
vida alguma será um dos patrimônios do Brasil, em 
termos de turismo. 

Mais uma vez, quero parabenizar V.Exa. Peço a 
Deus que o ilumine cada vez mais nessa caminhada. 
Por intermédio do turismo temos criado algo muito im-
portante para o País: o emprego. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Muito obrigado, Deputado. 
Com a palavra o Deputado Ronaldo Vascon-

cellos. 
O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS 

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Minis-
tro, senhores convidados, serei brevíssimo, como, 
aliás, é do meu estilo. Quero dizer que, apenas pela 
composição da Mesa desta reunião, noto a maneira 
competente de os senhores trabalharem em favor do 
turismo. Parabenizo o Ministro Walfrido Mares Guia. 
A sua Assessoria sabe do respeito, da admiração, do 
carinho e do reconhecimento que tenho pelo trabalho, 
pela determinação e pela dinâmica de S.Exa. Todos 
os membros da sua equipe são pessoas competentes, 
determinadas e capazes. 

Não podemos permanecer aqui por muito tem-
po. Temos de voltar ao plenário. Por isso, peço-lhe 
desculpas de antemão. Toda a equipe do Ministério é 
composta de pessoas da mais alta competência, em 
matéria de gestão pública e turismo. Não vou nominá-
las, porque são muitas e não vai dar tempo. 

Estão de parabéns o Ministro Walfrido e toda a 
sua equipe. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

– Obrigado, Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
Com a palavra o Deputado Gerson Gabrielli.
O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI – Sr. 

Ministro, sempre achamos prudente e importante a 
indicação de um Deputado para um Ministério, a fim 
de que a interlocução com esta Casa se torne fácil. 
Muitas vezes isso ocorreu. E houve, por parte dos Par-
lamentares, certa frustração quando algum Ministro 
oriundo daqui ascendeu ao Ministério, mas nem por 
isso o diálogo ficou fácil. Este, porém, não é o caso 
de V.Exa.

Todos nós o respeitamos bastante. V.Exa. tem 
diversos amigos nesta Casa. Muitos são amigos pró-

ximos. Por isso, estamos conversando e acentuando 
entre nós sua fidalguia e atenção com o Parlamento.

V.Exa. assumiu cargo de relevo nacional, à frente 
de um dos mais importantes Ministérios do Brasil. Ele 
pode dar resposta à geração de emprego e renda no 
País. V.Exa. continua com a mesma fidalguia e aten-
ção com seus colegas, apesar de estar à frente de tão 
grandiosa Pasta. 

Nossa postura no Parlamento sempre foi, mesmo 
V.Exa. estando aqui, pró-ativa em relação a todos os 
Governos. Estes, contudo, são feitos por pessoas, por 
líderes. Com certeza o Presidente Lula acertou na sua 
indicação. Hoje este Parlamento tem um interlocutor 
no Ministério do Turismo. Por isso mesmo trabalhamos 
de maneira pró-ativa em relação a ele.

Dispomo-nos a dar-lhe o necessário suporte 
nesta Casa. Para ajudá-lo, até pela sua sabedoria, es-
colhemos a Deputada Nair Lobo, que é uma pessoa 
querida de todos nós e muito nos tem ajudado. É uma 
facilitadora da interlocução com o Ministério. 

Em nome de todos, digo a V.Exa. que estamos 
muito satisfeitos em vê-lo ocupando um cargo de ex-
trema relevância para o País. 

Parabéns. V.Exa. continua o mesmo Mares Guia, 
amigo de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Obrigado, Deputado Gerson Gabrielli. 

Com a palavra o Deputado João Mendes de 
Jesus.

O SR. DEPUTADO JOÃO MENDES DE JESUS 
– Sr. Ministro Walfrido Mares Guia, quero manifestar 
alegria e satisfação em poder integrar esta Comissão 
de Turismo. Quero fazer minhas as palavras do Depu-
tado Fleury. S.Exa. citou meu nome. Fiquei muito feliz 
por isso. Também penso da mesma forma. 

É importante conhecermos a equipe que esco-
lhemos para trabalhar conosco. É bom sabermos quem 
realmente está do nosso lado. V.Exa. escolheu muito 
bem seus assessores. Quem faz o cargo é o homem, 
é claro. Acredito num tipo de homem que arregaça as 
mangas e vai à luta. Não importa o tamanho da tarefa, 
ele vai desempenhá-la muito bem. Há os que choram. 
V.Exa., não. Em vez disso, trabalha, vai em frente. 

Faço parte, juntamente com o Deputado Alex Can-
ziani, da Subcomissão criada para tratar de financia-
mento. Já estamos marcando para terça-feira reunião 
com a Dra. Maria Luisa, a fim de lhe passarmos todas 
as informações. Sou Relator dessa Subcomissão. 

Quero estar junto com os senhores, aprendendo 
a amar o turismo, segmento tão importante para o País. 
Muito me alegra estar aqui. Parabenizo V.Exa. e sua 
equipe, Sr. Ministro. Que Deus o abençoe sempre. 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Agradeço ao Deputado João Mendes de Jesus as 
palavras. 

Sr. Ministro, estamos sendo intimados a encerrar 
a sessão, porque está tendo início a Ordem do Dia no 
plenário. Informo-lhe que hoje passaram por esta Co-
missão, para registrar afeto à sua pessoa, 57 Deputados 
Federais de todos os partidos. Todos eles vieram dar-
lhe um abraço, pela pessoa que V.Exa. representa. 

Passo a palavra a V.Exa. para o encerramento 
da sessão.

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido, posto que 
a Ordem do Dia já começou. 

Quando voltamos a esta Casa, sentimos uma 
tremenda saudade, porque a convivência aqui é ex-
traordinária.

Hélio Garcia, guru meu e do Deputado Romeu 
Queiroz, em Minas Gerais, amigo do Ronaldo e do 
Fleury, dizia que quem quer fazer carreira política tem 
de passar pelo Congresso Nacional. Aqui nós valori-
zamos cada ato, cada ação e vemos o tamanho das 
dificuldades que se nos apresentam. Fico muito agra-
decido com essa demonstração de amizade e compa-
nheirismo que recebo de todos os senhores e senhoras 
que estiveram e que estão aqui.

Quero dizer ao Deputado Nelson Marquezelli que 
a questão que levantou é fundamental no eixo da pro-
moção. A empresa X-Virtual a que S.Exa. se referiu, 
composta de profissionais qualificados, já tem um canal 
nacional e independente. Trata-se de canal fechado, 
que se dedica praticamente o tempo todo ao turismo. 
Realmente, precisamos ter essas iniciativas fortaleci-
das. Agradeço ao Deputado por fortalecer a estrutura 
do turismo, alocando lá suas emendas. 

Já falei sobre as emendas. Repito que estamos 
batendo todos os recordes. Temos, neste ano, 58 mi-
lhões em emendas individuais, de 214 Deputados. 
Temos ainda 220 milhões em emendas de bancada. 
Talvez no próximo ano poderemos dobrar esse núme-
ro, se conseguirmos executar bem as deste ano.Quero 
agradecer ao Deputado Marcelo Teixeira, que passou 
por aqui e se despediu. Agradeço ao nosso companhei-
ro por ter falado da Estrada Real, exemplo de projeto 
bem feito. Não é um projeto do Governo, pois nasceu 
na iniciativa privada, foi apresentado à Federação das 
Indústrias de Minas Gerais por pessoas altamente qua-
lificadas. Foi criada uma fundação de direito privado, 
e o Governo Federal apoiou o projeto, por intermédio 
do Deputado Carlos Melles. Mantivemos o projeto e o 
ampliamos. Os Governadores Aécio Neves, Rosinha e 
Geraldo Alckmin manifestaram-lhe apoio. Ele resgata 
o caminho do ouro, a partir de Ouro Preto até Paraty, 

a vinda de D. João VI ao Rio e o descobrimento dos 
diamantes em Diamantina. São 177 Municípios res-
gatando a história, mostrando paisagens lindíssimas, 
promovendo o patrimônio histórico, a culinária e o eco-
turismo. É um grande projeto que temos no Brasil.

Agradeço aos Deputados Ronaldo Vasconcellos 
e Alex Canziani as gentis referências à minha pessoa. 
De um lado, muitos torcem para que V.Exas. sejam 
Prefeitos; de outro, para que continuem aqui. 

Deputado Ronaldo Vasconcellos, a contribuição 
que V.Exa. dá ao turismo é relevante e reconhecida. 
Aprendi muita coisa sobre o assunto por seu intermé-
dio. Quero lhe agradecer o incontestável, permanente 
e entusiasmado apoio desde o primeiro minuto em que 
vim para cá, além da nossa amizade, que me honra 
muito, já há mais de 30 anos.

O Deputado Gerson Gabrielli é outro batalhador 
pela causa das pequenas e microempresas no Brasil. 
Antes de V.Exa. chegar, estava ressaltando a impor-
tância, para o desenvolvimento do turismo, do apoio 
às pequenas e microempresas, a fim de que elas te-
nham acesso ao crédito. Em seus congressos anuais, 
que são extraordinários e espetaculares, é importante 
ressaltar isso, incentivar o SEBRAE, o Sistema S, os 
Governos Estaduais e Municipais, as universidades, 
a fim de que ajudem os empresários que têm cora-
gem e energia para empreender a se organizar e ter 
acesso ao crédito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
– Sr. Ministro, quero ratificar nosso convite a V.Exa. 
para o maior encontro latino-americano de líderes, que 
se realizará no mês de julho. Saúdo toda a sua nume-
rosa equipe, na figura deste companheiro de cabelos 
brancos, o Sidney – ele tem de pintar o cabelo, pois é 
muito jovem. Quero contar com sua presença no en-
contro de líderes este ano. 

O SR. MINISTRO WALFRIDO MARES GUIA 
– Obrigado, Deputado.

Quero agradecer também ao Deputado João 
Mendes de Jesus, que tem sido nosso parceiro des-
de o começo. A Subcomissão da qual S.Exa. vai ser 
Relator é muito importante. 

Como prova de que nós, no Ministério do Turismo, 
por orientação do Presidente Lula – S.Exa. tem-me dito 
isso muitas vezes —, estamos fortalecendo a Federação 
nos mínimos detalhes, quero dar a V.Exas. o exemplo 
de uma portaria publicada no Diário Oficial da União 
na quinta-feira passada, do Ministério do Turismo. 

Alocamos 19,5 milhões de reais, Deputado Ro-
naldo Vasconcellos, apenas para promoção, como cré-
dito aos Estados. Eles vão nos dizer o que deveremos 
fazer com o quinhão que nos coube. Os Secretários 
de Turismo dos 26 Estados e do Distrito Federal dis-
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tribuíram esse recurso entre eles, de acordo com os 
critérios que estipularam – obviamente, ouvindo o trade 
turístico e discutindo entre eles. Colocamos 19,5 mi-
lhões de reais para a promoção, o que é muito dinheiro. 
É praticamente a quarta parte de tudo o que temos, 
sem contar com as coisas que já são efetivas, como 
as feiras e as promoções internacionais. Os Estados 
brasileiros, através de seus fóruns e de seus Secretá-
rios, já têm o dever de nos indicar como querem que 
sejam alocados 19,5 milhões de reais em promoção. 
Foi um passo gigantesco que demos para mostrar que 
a parceria é para valer. 

Quero reconhecer, Sr. Presidente, a compreen-
são que estou tendo dos Deputados. Inclusive, alguns 
são antigos amigos de Minas Gerais, que recomen-
dam uma emenda para determinado Município que 
não é turístico. No momento em que argumento com 
eles que seria melhor procurar uma alternativa, tenho 
sido compreendido. Obviamente, o recurso da emen-
da pertence ao Deputado. Cabe a ele a responsabili-
dade sobre o local onde vai alocar. Como ela está no 
Ministério do Turismo, se esse recurso for alocado a 
uma cidade que já tem alguma predisposição, algum 
atrativo, como a cultura ou um movimento turístico, po-
demos fortalecer aquela atração, aquele movimento, 
por meio do desenvolvimento. Também tenho recebido 
essa compreensão.

Antes de encerrar, quero agradecer ao diretor 
e aos alunos do UniCEUB a presença. Tenho muito 
carinho por essa instituição de ensino, cujo fundador 
é meu amigo e conterrâneo de Minas Gerais. Refiro-
me ao saudoso João Herculino. 

Cumprimento toda a equipe do UniCEUB pelo 
excelente trabalho que faz em Brasília. Quero tam-
bém compartilhar com os nobres Parlamentares a 
vitória que tivemos com a saída do setor do turismo 
da COFINS. Resta apenas um último resíduo, que são 
as agências de viagem, porque a imensa maioria usa 
o SIMPLES ou o lucro presumido. Portanto, elas não 
estão enquadradas na alíquota de 7,6%. Se estão fora 
da alíquota de 7,6%, por que não a formalizamos? Na 
última virada que vai haver, que entrem nos antigos 
3%, para que algumas, ao crescerem daqui para frente, 
caiam no lucro real e tenham de pagar 7,6%. Não há 
como descontar isso da cadeia produtiva, porque esta 
não existe numa agência de viagem. Ela vende uma 
passagem para uma companhia e pronto. Assim, se 
tiver de pagar o COFINS, passa de 3% para 6%. 

Com o apoio que o Presidente Lula nos deu na se-
mana passada, conseguimos tirar essa taxa dos meios 
de hospedagem, dos parques temáticos, dos parques 
de diversão, dos operadores de turismo, da aviação, do 
transporte rodoviário, das feiras, dos eventos e ainda 

levantamos o depósito do Imposto de Renda prévio 
que tinha de ser feito na remessa de valores para o 
exterior para realização de feiras e exibições. 

Tivemos uma vitória espetacular. O Presidente 
se envolveu pessoalmente, dadas as dificuldades que 
tivemos por termos entrado em cima da hora. Para que 
a vitória seja completa e absoluta, falta apenas garantir 
que no futuro os empresários de agências de turismo, 
que amanhã podem tornar-se grandes, fiquem fora do 
COFINS pelo lucro real.

Sr. Presidente, Deputado Militão, meus agra-
decimentos por mais esta oportunidade. Agradeço aos 
Deputados o carinho e a amizade a mim dispensados 
e a oportunidade de vir a esta reunião com toda a 
minha equipe. O Presidente da EMBRATUR, Eduardo 
Sanovicz, não pôde comparecer. Ele está em Londres, 
participando de uma festa em homenagem ao Brasil, 
que é sempre realizada em maio. A festa conta com 
extraordinária divulgação pela mídia.

Muito obrigado a todos e até a próxima. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 
- Agradecemos ao Exmo. Sr. Ministro Walfrido Mares 
Guia, aos Srs. Parlamentares, aos alunos, professo-
res e diretores do UniCEUB, ao Secretário-Executivo 
Márcio Favila, à Secretária Maria Luisa e a todos os 
funcionários do Ministério do Turismo a presença.

Convoco reunião ordinária para o dia 26 de maio, 
quarta-feira, às 14h30min, no Plenário 5. 

Antes de encerrar, concedo a palavra ao Depu-
tado Ronaldo Vasconcellos. 

O SR. DEPUTADO RONALDO VASCONCEL-
LOS - Sr. Presidente, quero apenas dar uma notícia. 
Gostaria que o Ministro Walfrido a ouvisse. 

Sr. Presidente, designados por V.Exa., o Depu-
tado Alex Canziani e eu estivemos na Espanha, na 
região da Catalúnia. Lá, um parque temático, em plena 
estação, gera 4 mil empregos diretos. Fica na cidade 
de Tarragona, em Barcelona, região da Catalúnia. Re-
pito: são 4 mil empregos diretos gerados num parque 
temático da região. Fomos conhecê-lo por designação 
de V.Exa.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 

Está encerrada a reunião.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 15ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca Realizada em 10 de novembro de 2004. 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dez de 
novembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão 
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de Turismo e Desporto, no Plenário 5, Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados José Militão - Presidente; Colbert Martins 
e Hamilton Casara - Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Bismarck Maia, Cleuber Carneiro, Deley, Enio Tatico, 
Gilmar Machado, João Tota, Josué Bengtson, Mar-
celo Guimarães Filho, Orlando Desconsi e Ricarte 
de Freitas - Titulares; Eduardo Sciarra, Ildeu Araujo, 
João Grandão, Marcelo Teixeira, Mariângela Duarte, 
Reinaldo Betão e Ronaldo Vasconcellos - Suplentes. 
Deixaram de comparecer os Deputados Alceste Al-
meida, João Mendes de Jesus, Pastor Reinaldo e Tat-
ico. ABERTURA: Assumiu a Presidência o Deputado 
José Militão que declarou aberta a Audiência Pública, 
cumprimentou a todos, chamou para compor a Mesa 
o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Es-
porte, Agnelo Santos Queiroz Filho e concedeu-lhe a 
palavra. Na fase de debates fizeram uso da palavra os 
Deputados Alex Canziani, Gilmar Machado, Orlando 
Desconsi, Deley e Mariângela Duarte. Concluídos os 
debates, o expositor fez suas considerações finais. O 
Presidente agradeceu a presença de todos e, nada 
mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos às dez-
esseis horas e trinta e três minutos. E, para constar, 
eu Elizabeth Paes dos Santos, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado José Militão, e publicada no 
Diário da Câmara dos Deputados, da qual farão parte 
integrante as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - De-
claro abertos os trabalhos desta reunião da Comissão 
de Turismo e Desporto, que tem como objetivo o debate 
das emendas ao Orçamento de 2005.

Contamos com a honrosa presença do Ministro 
do Esporte, companheiro Deputado Agnelo Queiroz, 
a quem convido para compor a Mesa.

Esclareço aos ilustres convidados e aos Srs. 
Parlamentares que a reunião está sendo gravada para 
posterior transcrição. Por isso, solicito que falem ao 
microfone. Para melhor condução dos trabalhos, in-
formo que o convidado disporá de 20 minutos para 
fazer sua exposição, não podendo ser aparteado. Após 
a exposição, passaremos ao debate. Os Deputados 
inscritos para interpelar o Sr. Ministro poderão fazê-
lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo 
prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo 
para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo 
mesmo prazo. É vedado ao orador interpelar qualquer 
dos presentes.

Passo a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Agnelo 
Queiroz.

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Boa tar-
de a todos. Cumprimento o Presidente da Comissão, 

Deputado José Militão, e os demais companheiros 
Deputados Federais membros desta Comissão. 

É uma honra muito grande voltar a esta Casa, 
especialmente à Comissão de Turismo e Desporto. 
Agradeço ao Presidente José Militão e aos membros 
da Comissão a oportunidade, que considero da maior 
importância, de debater com a Câmara dos Deputa-
dos a elaboração da Lei Orçamentária, para juntos 
construirmos determinadas propostas.

O Ministério do Esporte tem acolhido — e isso é 
muito bom — várias emendas parlamentares, cujo grau 
de execução considero extremamente positivo. 

Temos valorizado as sugestões do Parlamento 
— e não poderia ser diferente —, por saber da im-
portância da contribuição do Congresso Nacional na 
elaboração do Orçamento, pela sua vinculação com 
os Estados. Ninguém mais do que o Parlamentar sabe 
das dificuldades do seu Estado e da expectativa que a 
apresentação de uma emenda gera na população. 

Para se ter uma idéia, no limite orçamentário per-
mitido, já atendemos a 99% das emendas individuais 
na execução do Orçamento. Agora, vamos tentar am-
pliar com emendas de bancada que ainda não foram 
atendidas nesse período, mostrando que a prioridade 
é, de fato, atender às emendas. E isso é muito bom 
para o nosso País, porque chegam aos Estados ob-
ras por sugestão do Congresso Nacional como um 
todo. Tenho comigo um grande número de emendas 
empenhadas nesse período. Então, é importante que 
essas emendas, do ponto de vista do resultado, ten-
ham uma articulação, porque foram aprovadas com a 
confiança dos Parlamentares ao serem apresentadas 
ao Ministério do Esporte, que vai executá�las. A sug-
estão é ir além disso: ter objetivos comuns, definir as 
prioridades para 2005 e articular essas sugestões com 
os objetivos, trazendo resultados concretos. Por isso, é 
muito importante articular com o Congresso Nacional 
essas iniciativas em comum. 

Faço de imediato essa abordagem para que ten-
hamos condição de debater um pouco esse conteúdo. 
Antes, porém, de entrar no mérito, quero agradecer ao 
Presidente, Deputado José Militão, a acolhida imediata 
de incrementar esse tipo de debate, que é uma prelimi-
nar da discussão. Vamos construir juntos essas prio-
ridades. Tenho certeza de que isso facilitará a própria 
execução, porque está no rumo das prioridades. Com 
o que vamos definir, a possibilidade de executar o Or-
çamento ficará muito maior. 

Vou fazer uma apresentação em Power Point para 
mostrar as nossas 3 sugestões. 

(Segue-se exibição de imagens.)
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Começarei com o Programa Segundo Tempo. 
Antes, porém, é muito importante frisar que, como 
estamos tratando do esporte como política pública, 
nacional, essencial, de estado, é evidente que temos 
de tratá-lo em toda a sua dimensão. Não podem ex-
istir áreas de esporte sem importância. Todas têm im-
portância. Mas não é possível fazer tudo de uma vez. 
É preciso ter graus de prioridade diferenciados pela 
disponibilidade e pela importância. Estou fazendo essa 
ressalva porque, uma vez que vamos tratar especifica-
mente de alguns pontos — e isso não quer dizer que 
não estejamos tratando dos outros —, daremos prio-
ridade a algumas iniciativas para atuar em conjunto 
com a Câmara e a Comissão de Turismo e Desporto 
nesses objetivos. 

O primeiro é o Programa Segundo Tempo, pro-
grama social de inclusão via esporte definido como 
prioridade no Ministério. A maior parte dos nossos re-
cursos está sendo destinada para esse programa, o que 
significa dar oportunidade de formação para crianças 
e adolescentes ao utilizarem essa maravilhosa e praz-
erosa ferramenta que é o esporte. Ocuparemos o tempo 
livre da nossa juventude com atividades saudáveis, es-
tudo num turno e atividades diversas em outro, não só 
esportivas, mas também reforço escolar e alimentar, 
em parcerias com a sociedade brasileira. 

O objetivo do Programa Segundo Tempo é de-
mocratizar o acesso à pratica e à cultura do esporte 
como instrumento educacional, visando ao desen-
volvimento integral da criança e do jovem. Queremos 
atingir um público-alvo: as escolas públicas de ensino 
fundamental e médio. Nessa fase primeira, priorizare-
mos os que têm risco social, por motivos óbvios. Sa-
bemos que as crianças carentes vivem em condições 
habitacionais muito precárias, onde moram não há 
equipamento social, além de muitas delas viverem nas 
ruas. Então, é muito importante dar esta alternativa de 
ocupação: um turno na escola e no outro ter equipa-
mento esportivo. 

A importância do esporte como elemento de for-
mação está descrita no relatório da ONU do ano pas-
sado. Trata-se do primeiro relatório consistente que 
envolve todas as agências das Nações Unidas e que, 
por si só, já mostra a importância de levar às crianças 
os valores do esporte, tais como liderança, disciplina, 
confiança, tolerância, socialização, inclusão social, 
cidadania, aprender a perder e a ganhar, respeito a 
seu próprio corpo e ao do outro, possibilitar a integ-
ração da comunidade, enfim, a promoção da saúde. 
São elementos importantes do esporte. O Programa 
Segundo Tempo envolve capacitação de recursos hu-
manos, distribuição de material esportivo, promoção 

de eventos esportivos, implantação de infra-estrutura 
esportiva e reforços escolar e alimentar.

Como é que estamos hoje? Até agora, temos 790 
mil crianças e adolescentes sendo atendidos pelo Pro-
grama. É evidente que esse número já deve ter chega-
do aos 800 mil, pois continuamos a fazer convênios. 
Já são 3.627 núcleos, cada um com 200 crianças e 
adolescentes, atingindo 774 Municípios em todos os 
Estados da Federação.

Esses dados dos Municípios são importantes 
porque em pouco tempo — seguramente até o final 
do ano — poderemos chegar a quase mil Municípios 
no País, representando 20% do total. Estamos falando 
em política pública para atender a grande parte da 
nossa população.

Para mantermos o funcionamento dos atuais 
núcleos com as 790 mil crianças e adolescentes, pre-
cisamos de 96 milhões de reais. Mas até o final do 
ano, com o recurso extra-orçamentário que o Presi-
dente autorizou, poderemos cumprir a nossa meta 
deste ano, que é 1 milhão de crianças. Isso significa 
que já começaremos o próximo ano com 1 milhão de 
crianças no Programa Segundo Tempo.

Já estão previstos no Orçamento 28 milhões de 
reais. Então, a primeira proposta que gostaríamos de 
fazer é no sentido de que haja um esforço no Con-
gresso Nacional para manter esse 1 milhão de crianças 
no Programa Segundo Tempo. Para isso, obviamente, 
seria necessária uma emenda.

Portanto, nossa primeira sugestão seria uma 
parceria com esta Comissão a fim de conseguirmos 
manter um número tão elevado de crianças, caracteri-
zando este como um programa em escala.

A outra sugestão objetiva diz respeito à bolsa-
atleta, que será uma conquista a partir de janeiro do 
próximo ano. Essa bolsa nada mais é do que um finan-
ciamento direto ao atleta. Esse recurso destina-se às 
despesas de manutenção pessoal e esportiva do atleta. 
Apesar de ter um grau de prioridade, ela também será 
extensiva para outros tipos de modalidade.

Ao aprovarmos no Senado e na Câmara o projeto 
que define o esporte olímpico e paraolímpico, estabel-
ecemos nele uma parte que diz respeito à bolsa�atleta, 
categorias internacional, nacional e estudantil. Esse 
projeto é muito democrático, pois pega desde o estu-
dante até o atleta olímpico, que, não tendo patrocínio, 
pode ter acesso a uma bolsa, o que é muito importante 
para o desenvolvimento dos nossos atletas.

Os principais requisitos para obter a bolsa-atleta, 
categorias olímpica, paraolímpica, internacional, nacio-
nal e estudantil, são: não ter patrocínio, não receber 
salário de entidade de prática desportiva, ter participado 
de competição habilitadora no ano anterior, estar ma-



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53751 

triculado numa instituição de ensino público ou privado, 
ter a idade mínima determinada para cada categoria e 
estar em plena atividade esportiva.O atleta olímpico e 
paraolímpico seria aquele que está no topo da carreira, 
que está num estágio de desenvolvimento elevado. Ele 
teria direito a uma bolsa de 2.500. A nossa previsão é 
contemplar cerca de 245 atletas. Para atendê-los pre-
cisaríamos de 7 milhões de reais. Temos também 99 
atletas paraolímpicos, para os quais precisaríamos de 
2,9 milhões de reais. Tais recursos somam 10 milhões 
de reais, para atender a 344 bolsas.

O atleta que terá direito à bolsa-atleta categoria 
atleta internacional é aquele que participa de com-
petições internacionais. A previsão é atender a cerca 
de 29 modalidades, o que representará 3,1 milhões de 
reais. As modalidades vinculadas dariam em torno de 
1,7 milhão de reais e as paraolímpicas, 2,3 milhões de 
reais. Então, há uma previsão de 400 bolsas para essa 
parte internacional, no valor de 7,2 milhões de reais.

Já o atleta nacional, que é aquele que disputa 
competições nacionais, é o classificado entre os 3 
primeiros das modalidades que disputa. Pretendemos 
atingir as 29 modalidades olímpicas, as 24 modalidades 
chamadas vinculadas e as 130 paraolímpicas, em 130 
provas de uma modalidade, o que daria o total de 14 
milhões de reais para atender a 1.600 bolsas.

A outra classificação é a bolsa estudantil, no 
valor de 300 reais. O estudante que participar dos Jo-
gos Escolares da Juventude e se classificar entre os 3 
primeiros colocados daquela modalidade, respeitadas 
as características gerais que mencionei no início, terá 
direito à bolsa-atleta.

Estimamos que sejam 100 bolsas para os es-
tudantes, no valor total de 360 mil reais, e 140 para 
os estudantes universitários, 540 mil reais. Total: 240 
bolsas e 800 mil reais.

Então, estimamos que teremos, no primeiro ano 
da bolsa-atleta, 2.646 atletas recebendo bolsas no Bra-
sil. Será uma conquista maravilhosa caso consigamos 
viabilizá-la. Obviamente, precisaríamos de 33 milhões 
de reais para atender a todos os atletas e cobrir as 
despesas administrativas, como o fornecimento de 
cartão. Esse é um financiamento direto ao atleta. De-
pois de credenciado, ele receberá esse recurso dire-
tamente na sua conta bancária.

Então, como conseguimos prever um recurso de 
aproximadamente 5 milhões de reais no Orçamento, 
precisaríamos complementar esse valor com uma 
emenda ao Programa Bolsa-Atleta no valor de 28 mil-
hões de reais. Assim, estaríamos reforçando e con-
solidando o Programa Segundo Tempo.

Com essa emenda, estaríamos ajudando a de-
senvolver os talentos do País, a preparar o País para os 

Jogos Panamericanos. Nessa fase, os atletas — desde 
o nível estudantil até o olímpico — já têm rendimento, 
mas não têm patrocínio. Então, a bolsa viabiliza o trein-
amento. No caso do estudante, não só o treinamento, 
porque ele vai estudar e treinar apenas. Dessa forma, 
ele não teria que trabalhar numa fase em que ainda é 
muito novo, o que impediria o desenvolvimento pleno 
de seu talento.

É o que ocorre no Brasil. Muitos talentos se 
revelam, mas os pobres não têm condições de se de-
senvolver porque precisam trabalhar, ajudar a família. 
Como é que vão treinar em condições como essas 
quando teriam que estudar e treinar? A única forma 
de estudar e treinar seria obtendo uma bolsa, que é 
pequena, no valor de 300 reais. Nessa fase de 15, 
16 anos de idade, é o que um jovem ganharia num 
bico, ou talvez menos do que isso, para poder ajudar 
a família. Na maioria das vezes, deixaria de estudar, 
porque conseguiria trabalhar em um turno e, auto-
maticamente, deixaria de treinar, jogando fora seu 
talento. Então, essa seria a segunda prioridade.Ainda 
temos uma terceira prioridade, que gostaríamos de 
discutir com esta Comissão. Neste ano, são 5 emen-
das — fazendo a inversão em relação ao ano anterior 
com o Turismo, agora são 3 para o Esporte e 2 para o 
Turismo. Tenho certeza de que muitas emendas aqui 
ajudam bastante o turismo, porque estamos nos prepa-
rando para os Jogos Panamericanos de 2007, a maior 
oportunidade que teremos de mostrar o Brasil. Vamos 
realizar muitos eventos até os Jogos Panamericanos. 
Estamos atraindo para o Brasil todos os eventos das 
Américas, tudo vinculado aos Jogos. São feiras e uma 
série de iniciativas que vão ocorrer até 2007, além de 
preparar o nosso pessoal. 

A terceira sugestão é o nosso programa recreativo 
e de lazer, que tem grande importância para assegurar 
o direito da nossa população de acesso ao lazer. Tem 
o objetivo de incluir idosos e portadores de necessi-
dades especiais. Os dados do programa que estamos 
desenvolvendo envolvem infância e juventude — há 51 
mil pessoas participando —, adultos e terceira idade, 
além de pessoas portadoras de deficiência. Esses são 
os dados estatísticos atuais. 

Para que os núcleos a que me referi funcionem 
até 2005, precisaríamos de 18 milhões de reais, mas 
os recursos previstos são de apenas 3,8 milhões de 
reais, o que exigiria uma emenda de 14 milhões de 
reais. Esse programa do esporte e lazer incentiva a 
prática de esporte para a promoção de saúde, é o 
esporte para a terceira idade, para os portadores de 
deficiência. Estamos espalhando núcleos desse pro-
grama pelo interior do Brasil, onde não há nenhuma 
outra atividade esportiva e de lazer. 
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Dessa maneira, estamos priorizando essas 3 
emendas. A sugestão é essa. Isso é complementar, 
obviamente, a toda a formulação do programa. Trata-se 
de outras áreas, temos capacidade de buscar recursos 
em outros lugares. Na parte de rendimento, por exemplo, 
há muitas parcerias com a área privada, com nossas 
estatais, que estão patrocinando. Na parte do esporte 
educacional, também vamos envolver as outras áreas 
de educação, do Senado e da Câmara, em parceria 
com o Ministério da Educação. Então, temos capacidade 
de articulação para a ampliação dos recursos que são 
indispensáveis para os outros programas. Por isso, fiz 
aquela ressalva inicial de que essas sugestões dizem 
respeito a atender a uma política nacional. 

Para atingir esse objetivo, não temos dúvida de 
que a prioridade zero é democratizar o acesso à práti-
ca do esporte a milhões de brasileiros e consolidar o 
esporte como ferramenta de inclusão social. Essa é a 
maior contribuição que o esporte está dando para o 
desenvolvimento do País, para diminuir as desigual-
dades. Não nos podemos esquecer nunca, num país 
talhado para a prática do esporte como o Brasil, de 
criar mecanismos para ajudar a desenvolver os talen-
tos. A bolsa-atleta é uma ferramenta maravilhosa de 
financiamento direto ao atleta. 

Como o nosso Presidente anunciou, haverá re-
cursos para a formação esportiva. Vamos ter condições 
de, em parcerias com muitos segmentos da sociedade 
brasileira, incrementar o incentivo à prática do esporte 
para a formação, desde a idade inicial de 13, 14 ou 15 
anos. Instalaremos centenas, milhares de núcleos de 
formação de esporte no Brasil. 

Isso já é um compromisso. Se associarmos isso 
com o financiamento direto ao atleta, ele vai ter o local 
para treinar, a equipe, o material esportivo. Às vezes, 
ele não pode treinar porque tem que completar a renda 
familiar e não tem condição. Ou então um atleta que já 
esteja desenvolvido, já num campeonato nacional ou 
internacional, até numa Olimpíada, não dá continuidade 
àquele índice que já alcançou justamente porque tem de 
trabalhar. Se tivesse uma bolsa, ele daria continuidade 
à atividade esportiva, melhorando seu desempenho 
nas próximas competições, ou seja, aproveitando o 
talento. Estamos situando esse ponto da bolsa como 
a segunda emenda.A terceira que queremos sugerir 
é incrementar o esporte como um grande promotor de 
saúde. Queremos fazer com que a população brasileira 
tenha uma atividade esportiva, independentemente 
da idade. Setenta por cento da população brasileira 
é sedentária. Seguramente, essa é a principal causa 
de mortalidade em nosso País. Ela não é arrolada nas 
estatísticas como patologia. Nós temos estudos com-

provando que o sedentarismo mata mais que a obesi-
dade, o tabagismo, a hipertensão, o diabetes. 

Criar a cultura da prática de uma atividade física 
e de esporte para toda a população é uma grande 
meta. Aliás, lançaremos uma campanha na televisão 
para incentivar a população à prática do esporte. Essa 
terceira emenda também atenderia ao incremento do 
esporte recreativo, no sentido da promoção de saúde 
para todos, especialmente para a terceira idade. É 
importante ter qualidade de vida, viver longe dos am-
bulatórios e dos remédios. 

A maioria dos hipertensos, por exemplo, não 
tem sintomas. Muitas vezes, quando se diagnostica 
a hipertensão, já existem graves seqüelas. O melhor 
remédio para ela é a atividade física regular. É muito 
mais barato do que comprar toneladas de anti-hiper-
tensivos. E a pessoa terá uma vida normal. O diabético 
também tem de praticar atividade física e ter uma boa 
alimentação para não desenvolver o diabetes tipo 2. 
Não é preciso esperar que a pessoa adoeça, tenha 
seqüela e tome remédio. Nós queremos uma ação 
mais ofensiva. Estamos encarando isso como uma 
grande avenida. 

Este ano, enfatizamos muito a parte de inclusão 
social. No próximo ano, o esporte será voltado princi-
palmente para a promoção de saúde. Vamos elegê-lo 
o ano da educação física e do esporte. A Deputada 
Mariângela Duarte e o Deputado Cláudio Cajado estão 
sugerindo isso. Para efeito da nossa emenda, quero 
frisar muito o aspecto esporte e lazer, para destacar 
o papel do esporte como promotor de qualidade de 
vida, de saúde, não como uma coisa supérflua, para 
poucos. Ele precisa estar disponível para muitos, so-
bretudo para quem não pode pagar.

São essas as nossas sugestões. Gostaria de 
receber contribuições e opiniões dos colegas. Mais 
uma vez, conto com o apoio, sempre muito determi-
nado, de V.Exas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 

Cumprimento o nosso Ministro pelo belíssimo trabalho 
que vem desenvolvendo no Ministério do Esporte pela 
inclusão social de nossas crianças. 

Passaremos agora aos debates.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Alex Can-

ziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Minis-

tro, bem-vindo à Casa novamente. Parabenizo V.Exa. 
pelo grande sucesso e brilhantismo, nesta Casa, por 
tantos anos, e agora no Ministério do Esporte. Também 
parabenizo V.Exa. pelo transcurso do seu aniversário, 
ocorrido ontem. Ligamos para o seu gabinete e deixa-
mos nossos cumprimentos.
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Sr. Ministro, ouvimos sua solicitação relativa a 
alguns dos principais programas — que considero de 
grande importância — do seu Ministério. Não tenho 
dúvida de que esta Comissão se empenhará ao máximo 
a fim de viabilizar mais recursos para o Ministério. 

Parabenizo também toda a sua equipe pela forma 
como nos atende, pela atenção que tem dado aos nos-
sos pleitos, principalmente pela maneira franca e aberta 
com que V.Exa. tem recebido todos nós. Ouvi de vários 
Deputados que V.Exa. e seu gabinete estão sempre 
abertos para atender às nossas solicitações. Nem sem-
pre é possível fazê-lo, mas sempre está aberto a nos 
receber. Vejo isso como algo de grande importância, 
até porque V.Exa. foi Parlamentar nesta Casa durante 
vários anos.Ministro, outro dia, consultando a Internet 
— gosto de ver os sites dos Ministérios, em busca de 
programas e ações que possamos levar para nosso 
Estado —, tomei conhecimento de parceria feita este 
ano pelo Ministério do Esporte com o Conselho da 
Criança e do Adolescente para que se possa utilizar 
recursos provenientes do Imposto de Renda, tanto de 
pessoas físicas como de pessoas jurídicas, em per-
centuais de 6% e 1%, respectivamente, em projetos 
voltados para o esporte. Quero saber se essa parceira 
está efetivamente acontecendo e qual é o encamin-
hamento para que possamos viabilizá-la, porque vejo 
nela uma maneira de conseguir recursos. 

Noto que muitas vezes falta informação às empre-
sas. Se os empresários tomarem conhecimento de que 
podem realizar ações voltadas ao esporte, destinadas 
a crianças e adolescentes, ainda este ano, poderemos 
incrementar muito o esporte em nosso País. E isso é 
fruto do trabalho de V.Exa. Esse dinheiro, em vez de 
ser dado ao Governo Federal, pode ser destinado ao 
esporte. Nem todos os Deputados devem estar a par 
disso. V.Exa. poderia apresentar alguns dados a esse 
respeito.

Tenho também uma dúvida, Sr. Ministro: esses 
recursos são destinados apenas a ações que se fa-
çam no esporte ou é possível também usá-los para 
construir ginásios e outras instalações? Gostaria que 
V.Exa. nos desse algumas informações.

Parabéns a V.Exa. e à sua equipe pelo trabalho. 
Continue contando com esta Casa, principalmente com 
esta Comissão. Sob o comando do Deputado José 
Militão, procuraremos, dentro daquilo que for possível, 
viabilizar mais recursos para uma instituição de tal im-
portância como é o Ministério do Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Agradeço ao Deputado Alex Canziani. 

Passo a palavra ao Ministro Agnelo Queiroz.
O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Agradeço 

ao Deputado Alex Canziani as palavras. Essa pergunta 

é muito importante. O Segundo Tempo, programa que 
apresentei a V.Exas., seria para manter 1 milhão de 
crianças. Vamos concluir este ano com 1 milhão de cri-
anças atendidas. Como a meta para o próximo ano é 
atender a mais 1 milhão, está aí a chave para atingirmos 
esse número. V.Exa. tocou nesse ponto. Seria por meio 
do Fundo da Criança e do Adolescente, que já existe, 
lei de incentivo fiscal para programas sociais. Ser um 
programa socioesportivo é justamente a característica 
do Programa Segundo Tempo, que este ano, 2004, 
tem um teto no valor de 20 milhões de reais em recur-
sos a serem buscados. Para o próximo ano, podemos 
aumentá-lo ainda mais, possibilitando que empresas 
financiem programas sociais e esportivos.

Então, o que é preciso, basicamente? Primeiro 
colocamos esse projeto em pé, porque, na verdade, no 
começo do ano passado o valor era de 100 mil reais, 
não havia como funcionar. No ano passado, foi para 4 
milhões de reais, e este ano conseguimos 20 milhões 
de reais de teto de isenção fiscal. Precisamos de uma 
campanha, que já estamos organizando, elaborando 
os manuais, até os formulários de requerimentos, os 
modelos, que já estão na gráfica. Contatamos repre-
sentantes da CNI, da FIESP e das principais federações 
de indústrias do Brasil, a quem vamos expor o projeto, 
a fim de mobilizar o setor empresarial para financiar 
programas socioesportivos. Os empresários poderão 
colar a imagem de suas empresas a um programa 
social maravilhoso e terão o retorno da responsabi-
lidade social, que hoje é uma marca da maioria das 
empresas do País. 

Ao mesmo tempo, é um programa muito barato. 
Isso significa que vamos poder obter financiamento 
de empresas privadas, 1% do Imposto de Renda das 
pessoas jurídicas. É evidente que isso dá a possibili-
dade de aumentar muito os recursos. Deputado, V.Exa. 
tocou num ponto chave, vamos lançar mão dessa es-
trutura para ampliar, até dobrar o número de crianças 
atendidas no Brasil. Vou dar um exemplo prático: te-
mos hoje uma parceria com o SESI, mediante a qual 
atendemos a 40 mil crianças em todo o Brasil. No caso 
de haver um financiamento desses, feito pela própria 
indústria, pode ser custeado por esses recursos. E 
os 40 milhões de reais da parte do Ministério podem 
ir para outros lugares ou entidades que tenham mais 
dificuldade, como organizações não�governamentais ou 
o interior do País, que não dispõem de financiamentos 
como esse. Mas esse programa é um grande parceiro 
da indústria. Alguns industriais podem financiar um 
programa como esse. Dessa forma, aumentamos as 
oportunidades para nossas crianças. 

Concordo com V.Exa., essa é uma ferramenta 
maravilhosa. Vamos lançar uma campanha de esclare-
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cimento e, posteriormente, mobilizar os empresários. 
Mesmo as entidades que têm programas socioesporti-
vos não sabem dessa possibilidade. Então, também 
vamos esclarecê-las a esse respeito. 

Esse é um recurso destinado sobretudo à ma-
nutenção do programa, não se destina à parte física. 
Mas como economiza muito os recursos do próprio 
Ministério, podemos auxiliar alguns programas desses 
que não têm equipamento. Seria algo temporário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Deputado Alex Canziani, V.Exa. está satisfeito? (Pau-
sa.)

Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 
Sr. Ministro, como membro da Comissão de Or-

çamento, disponho de alguns dados. Houve melhoras, 
mas ainda não da forma que esperávamos. No ano pas-
sado, veio a esta Casa um orçamento no valor de 131 
milhões de reais; este ano, de 171 milhões de reais. 
Houve acréscimo de 40 milhões de reais. No ano pas-
sado, a Casa aprovou 382 milhões de reais, o Governo 
empenhou 172 milhões de reais e pagou até agora 72 
milhões de reais. Isso significa que foram executados 
55% do valor empenhado.

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - A parte 
de investimentos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exa-
to. No global, porque houve uma grande execução de 
emendas individuais. Ainda não foi executada nenhuma 
das 2 emendas formuladas pela Comissão. Essa é uma 
questão que estamos discutindo agora, é um impasse 
que a Casa está vivendo. Não é problema do Ministério, 
é um impasse vivenciado pela Comissão de Orçamento. 
Nenhuma emenda de Comissão foi executada. 

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Não está 
liberado o limite.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não é 
um problema desta Comissão, é de todas as Comissões, 
porque nada foi executado. Esperamos que, mediante o 
acordo anunciado hoje pelos Ministros Antonio Palocci 
e Guido Mantega, o processo se inicie. 

Podem ter certeza de que nos vamos empen-
har aqui e cobrar o entendimento que fizemos no ano 
passado, ocasião em que abrimos mão de emenda e 
decidimos que 3 emendas seriam destinadas ao Tur-
ismo e 2 ao Esporte. Tenho certeza de que agora o 
pessoal do Turismo vai fazer a parte deles, liberando 3 
emendas para o Esporte e ficando com 2, como acor-
damos. Vamos cobrar isso. 

É plenamente possível fazermos esse entendi-
mento, para atender a essas 3 solicitações feitas pelo 
Ministro. Sei do empenho, do trabalho que está sendo 

feito no Ministério, mas seria importante que depois a 
Comissão também pudesse ter algum tipo de partici-
pação — mesmo nas emendas deste ano, que acho 
que vão começar a ser empenhadas — no debate 
dessas questões da bancada da Comissão. Não que 
queiramos ser privilegiados, mas que pudéssemos 
ter melhor tratamento.A pergunta que queria fazer é 
a seguinte: desses 171 milhões de reais, uma parte 
é de recursos destinados aos Jogos Panamericanos. 
Esse valor, na verdade, não é para atender ao Minis-
tério, é uma política do Estado, do Governo. O que o 
Ministério espera que façamos para recompor uma 
parte desses 171 milhões de reais? Ou o Ministro acha 
que não há necessidade de reposição para a parte de 
custeio? Sei que o Ministério necessita da reposição, 
porque teve de abrir mão de verbas de custeio para 
poder atender aos Jogos Panamericanos. Ou o Min-
istro acredita que dá para trabalharmos só nessas 3, 
sem necessidade de complemento e de custeio? Essa 
é a primeira pergunta. 

O Sr. Ministro disse que o Presidente Lula tem a 
intenção de fazer uma complementação ao Orçamento, 
para que possamos atender a uma lei de incentivo, 
mas esse valor não está no Orçamento. Portanto, a 
segunda pergunta é: esse valor entrará no Orçamento 
de que forma? Via suplementação do Ministério do 
Esporte ou de algum outro Ministério ou teremos que 
fazer a emenda? 

Eram essas as perguntas que gostaria de for-
mular.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Com apalavra o Sr. Ministro Agnelo Queiroz.

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Agradeço 
a intervenção ao Deputado Gilmar Machado. 

Quanto à discussão, acredito que o Deputado 
está certo. Essa questão é importante e vamos trab-
alhar juntos. Aproveito para convidar o Presidente da 
Comissão para fazermos um café, senão esta semana, 
na próxima, para discutirmos essa proposta do fute-
bol e a operação relacionada ao Orçamento, a fim de 
obtermos alguma sugestão concreta.

No geral, Deputado Gilmar Machado, V.Exa. está 
certo. A recomposição, na verdade, estaria indicada 
nessa primeira sugestão do Segundo Tempo, que 
entra como custeio porque é uma ação continuada. 
Isso é muito interessante, porque não tenho dúvida 
de que esse é o maior investimento, pois se trata de 
um investimento humano, e não físico. Portanto, cada 
recurso destinado ao Segundo Tempo representa um 
maior número de crianças no programa. Não há investi-
mento maior do que aquele, só que isso é considerado 
custeio. Nesse sentido, precisamos de fato recompor 
os valores. V.Exa. está certo nisso e já estávamos pre-



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 9 53755 

vendo ampliar, na própria emenda, os recursos para 
garantir o atendimento a 1 milhão de crianças no Se-
gundo Tempo. 

Já foi uma conquista, por iniciativa do Congresso, 
colocar no PPA esse custeio, porque no próximo ano 
serão atendidas, no mínimo, 1 milhão de crianças. A 
partir disso, teremos condições de dar sustentação ao 
Orçamento e manter os recursos correspondentes a 1 
milhão de crianças. Talvez até busquemos a parceria 
com a iniciativa privada para mais 1 milhão de crianças, 
com o CONANDA, o Banco Mundial ou outras alterna-
tivas que estamos pensando. Vamos dispor no plano 
de 3 milhões até o final do Governo para fazer isso 
paulatinamente. A preocupação central agora é man-
ter 1 milhão de crianças, porque o programa cresceu 
muito, o que é bom para o Brasil, mas acredito, Depu-
tado Gilmar Machado, que, conseguindo esse custeio 
para o Segundo Tempo, estaríamos recompondo es-
ses 170 milhões de reais de que abrimos mão para a 
parte física dos Jogos Panamericanos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A se-
gunda pergunta é como vão incluir...

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - O Presi-
dente anunciou uma lei de incentivo à formação esporti-
va com recursos do Orçamento. Seriam 200 milhões 
de reais por ano para formação. Tenho certeza de que 
esses recursos mudam a história do esporte no Brasil, 
porque poderemos formar jovens justamente nas áreas 
que não têm recursos. Hoje, existe a Lei Agnelo/Piva, 
que dispõe de 60 milhões de reais por ano para esport-
es de alto rendimento e que já está fazendo um bom 
trabalho, mostra o bom desempenho que está tendo 
o esporte paraolímpico no Brasil. Apesar de termos 
o programa de inclusão no Orçamento, com a nossa 
ajuda e a de outros Ministérios, como o do Desenvolvi-
mento Social e o da Educação, não temos recursos 
para a formação, pelo menos do ponto de vista de 
prioridade. Portanto, precisamos fazer parcerias com 
os clubes sociais do Brasil, que são, tradicionalmente, 
os grandes formadores de atletas no País. 

Progressivamente, fomos diminuindo a parte de 
formação e ficamos só com a parte do lazer, porque 
existe um custo, e fomos deixando de formar aqueles 
jovens. Agora é possível, com os recursos dessa lei 
de formação, retomar a formação nos Municípios, nas 
escolas, nas universidades e nas entidades não-gov-
ernamentais. Todo o mundo pode retomar a parte de 
formação. Para tanto, basta apresentar um projeto. Se 
o projeto estiver de acordo com as características da 
política nacional de esportes, ele será financiado dire-
tamente. As pessoas não precisam ir a uma empresa, 
pois o Ministério fará o investimento diretamente. 

Como o projeto virá para esta Casa? Esse anúncio 
foi feito depois que a peça orçamentária já estava no 
Congresso. Portanto, a partir de 2005, a peça já virá 
com 200 milhões de reais, o que não trará problema 
algum, podendo até o seu valor ser aumentado, mas 
isso já está acertado. Qual o nosso desafio? Colocar 
os recursos para funcionar já em 2005, 2006 e grande 
parte de 2007. Como os jogos ocorrem em agosto, 
teremos de formar os nossos atletas, preparar o Bra-
sil para os Jogos Panamericanos e, no ano seguinte, 
2008, para os Jogos Olímpicos. 

Nesse sentido, não podemos perder de forma 
alguma 2005 e, para tanto, temos de acrescentar no 
Orçamento aqueles recursos. Portanto, haverá uma 
orientação nesse sentido. O Governo vai mandar um 
acréscimo ao Orçamento, e faremos uma articulação 
com o Relator-Geral para fazer esse remanejamento. 
Isso será enviado ao Congresso num prazo muito curto. 
O que estamos discutindo, na verdade, é a aprovação 
de uma lei de incentivo que não fique só nos recursos, 
mas dê estabilidade a esse custeio, independente-
mente do Governo. 

Portanto, a sugestão que deve estar chegando nas 
próximas horas ao Congresso é uma lei de incentivo 
à formação esportiva, com recursos orçamentários de 
200 milhões de reais por ano. Não tenho dúvida de que 
esses recursos vão revolucionar o esporte no Brasil. 
Haverá um marco no esporte brasileiro, antes e depois 
dessa lei. Esse custeio significa quase 70 milhões de 
reais para formação, área que a iniciativa privada, por 
não ter retorno de mercado, não financia. 

Vamos financiar o desenvolvimento do esporte 
para o portador de deficiência e para as crianças de 11, 
12, 13 anos de idade, cujo talento tenha sido detectado 
ou que estejam participando de atividade esportiva no 
Brasil inteiro. Esse é o nosso grande desafio, e não 
tenho dúvida de que — o Ministério já encaminhou 
isso para a Casa Civil — é preciso estabelecer esses 
valores em lei, para dar estabilidade ao programa. Esse 
é o nosso objetivo.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Como 
esse programa não existe, teremos de mexer na LDO, 
fazer uma emenda, para depois colocá-lo no Orçamento. 
Se os recursos não estiverem na LDO, não poderão 
estar no Orçamento. Portanto, teremos que fazer esse 
ajuste. Isso terá que ser montado urgentemente, porque 
já estamos do meio para o fim do ano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Obrigado, Deputado Gilmar Machado. 

Passo a palavra ao Deputado Orlando 
Desconsi.

O SR. DEPUTADO ORLANDO DESCONSI - Sr. 
Presidente, ao mesmo tempo em que saúdo o nosso 
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Ministro e os colegas Deputados, reforço a importân-
cia do trabalho que vem sendo feito pela equipe do 
Ministério do Esporte com programas de inclusão so-
cial. Também defendo a tese de este ano ter na Casa 
3 emendas para o Esporte, 2 para o Turismo e, desde 
que fique acordado, para o próximo ano, 3 para o Tur-
ismo e 2 para o Esporte, e assim sucessivamente. Ao 
seguir esse processo, em um ano o Ministério terá uma 
emenda a mais, no outro, uma emenda a menos, sem 
que precisemos brigar por isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - O 
Ministro Gilberto Gil também está querendo uma emen-
da nossa e vem a esta Casa na próxima semana.

Com a palavra o Deputado Deley.
O SR. DEPUTADO DELEY - Obrigado, Sr. Presi-

dente. Quero saudar mais uma vez o nosso querido 
Ministro Agnelo Queiroz e parabenizá-lo pelo dia de 
ontem. Nosso centroavante está ficando um pouco 
mais envelhecido.Faço uma pergunta rápida, Sr. Minis-
tro, referente à Timemania: dentro dessa arrecadação 
que se está prevendo, existe alguma parte que vai para 
dentro do Ministério, até para custeio desse trabalho 
social? Qual seria essa previsão?

E uma segunda pergunta. Nós falamos da forma-
ção dos atletas. V.Exa. está falando em 200 milhões 
de reais. Evidentemente, sabemos que nosso País, 
em algumas regiões, tem uma carência muito grande 
de equipamento, até para que se possa abrigar esses 
talentos de uma forma adequada. Sempre imaginamos 
centros de excelência espalhados nas regiões deste 
País. Gostaria de saber se haveria alguma coisa para 
ser aplicada nesses trabalhos sociais. A pergunta é 
relativa aos centros de excelência, se eles estariam 
sendo privilegiados com esses recursos.

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Obrigado, 
Deputado Deley. Quero agradecer também ao Depu-
tado Orlando Desconsi.

Existe sim. Trata-se de 5% dos recursos. Nós es-
tamos resolvendo um problema seriíssimo, grave, do 
futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, juntamente com 
essas iniciativas, seguramente vamos atender a outras 
áreas do esporte no Brasil. E 5% da loteria ficariam 
com o Ministério. A idéia é de fato poder carimbar es-
ses recursos e poder atender a outra faixa da popu-
lação brasileira.

Sobre se pode ser feito investimento físico, a 
princípio não estamos pedindo recurso para investi-
mento físico. O projeto inicial pode compor equipa-
mento esportivo. Vamos supor que haja um projeto para 
desenvolvimento do boxe numa comunidade carente 
que tem tendência para isso. É um exemplo. Quando o 
projeto for apresentado, pode ser com os equipamen-
tos iniciais, para aquisição de luvas, de ringue, etc. A 

partir daí, na renovação desse projeto, não haveria 
mais essa parte de equipamentos.

V.Exa. tem razão. Há uma carência de equipa-
mentos também. Entretanto, temos de fazer uma op-
ção neste momento, dar prioridade para que o recurso 
chegue rapidamente ao atleta. Com isso, desoneram-
se outros orçamentos que antes estavam servindo, de 
uma forma ou de outra, para esse tipo de atividade. 

Consideremos um programa aprovado de uma 
determinada modalidade para 100 jovens, num local 
que precisa de um equipamento, que tem o recurso 
para técnico, para material esportivo, para uniforme, 
para alimentação. Então, é um programa organizado, 
de qualidade. Aí, vão entrar a União, o Estado e o 
Município para tentarem botar um equipamento num 
lugar desses ou para melhorá-lo, porque isso vai se 
somar a algo que já existe, a uma demanda concreta 
que existe. Não está sendo feito um equipamento para 
talvez ser ocupado amanhã. 

Acho que é possível cobrir a deficiência de eq-
uipamentos com orçamentos de investimentos, como 
o que pudemos aprovar aqui. Vamos fazer uma sug-
estão aos nossos colegas aqui do Congresso para 
que tenham prioridade, na execução das emendas 
individuais, quadras em escola, por exemplo. Nós va-
mos fazer isso. Vamos dar prioridade. Vamos conversar 
com todo o mundo. Quadra na escola é prioridade. Por 
quê? Porque aí vai ser possível fazer educação física 
na escola. Afinal, metade das escolas públicas do Brasil 
não tem quadra, não tem equipamento nenhum. Das 
180 mil escolas, 51% não têm equipamento nenhum. 
Então, colocando a quadra, vai haver educação física, 
e o Programa Segundo Tempo pode ser levado para 
aquela escola. Vamos condicionar isso à abertura 
daquela escola no fim de semana, para a comunidade 
usar a quadra. E a escola que abrir no fim de semana 
tem prioridade para receber equipamento esportivo, 
para estimular a abertura, de forma que a população 
participe, defenda a escola e com ela interaja. 

Esse é um programa que estamos discutindo 
com a Educação. Vamos dar prioridade para fazer 
uma grande quantidade. Nossa meta é fazer 2 mil qua-
dras a cada ano e, ao final de um período, ter equipa-
mento esportivo no Brasil, para melhorar a qualidade 
do ensino, o ambiente da escola, de forma a garantir 
aos estudantes o exercício do direito constitucional 
de terem atividade esportiva para o desenvolvimento 
físico e intelectual. 

Por isso, o fato de 2005 ser o ano da educação 
física e do esporte na escola é estratégico, implica re-
forçar os equipamentos na escola, botando mais mate-
rial nela. Estamos reestruturando os Jogos Estudantis 
e Universitários, com transmissão pela televisão, o que 
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vai repercutir na prática do esporte quotidianamente 
na escola. Enfim, será um ano estratégico para o de-
senvolvimento do esporte na escola. 

O SR. DEPUTADO DELEY - Sr. Ministro, Depu-
tados Gilmar Machado e Mariângela Duarte, quis le-
vantar essa questão porque, quando falamos em fazer 
a quadra na escola, penso muito em atendermos ao 
Segundo Tempo. Vamos ter também os 200 milhões 
de reais para a formação desses talentos. Em deter-
minado momento, será necessário um espaço para 
atender aos atletas, porque sabemos que existe talento 
neste País, sabemos que, se seguirmos uma política 
adequada, o surgimento de talentos vai acontecer de 
forma natural. 

Quando falamos num centro de excelência ou 
num espaço adequado, é até para atender a todos es-
ses estágios. Quando se começa a formar atletas, evi-
dentemente eles não vão direto para a ponta, ainda há 
alguns estágios para ultrapassar. É preciso realmente 
um local para continuar o trabalho. 

De qualquer forma, parabéns. Vamos estar juntos 
e tentar mais do que nunca trazer recursos. 

Pelo sorriso que vi o nosso Presidente dar quando 
o Deputado Gilmar Machado mencionou que este ano 
são 3 emendas para o Esporte e 2 para o Turismo, en-
tendi que S.Exa. está do nosso lado. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 
Obrigado, Deputado Deley. 

Com a palavra a Deputada Mariângela Duarte.
A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - 

Saúdo mais uma vez o nosso Ministro, que, como foi 
membro desta Casa, sempre nos respeita e não vem 
só na hora do Orçamento, mas vem permanentemente 
discutir os projetos e programas.

Aproveito, porque é a primeira oportunidade em 
que estamos com V.Exa., para agradecer muito a dis-
posição do seu Ministério, da sua equipe, por intermédio 
de todos os seus assessores e apoiadores, que muito 
nos ajudaram, inclusive o Presidente e o Relator, para 
a Conferência do Estatuto do Desporto de São Paulo. 
O Ministério compareceu com 2 grandes e destacados 
nomes, o Secretário-Executivo, Orlando Silva, e o Sr. 
Lino Castellani, Secretário Nacional. 

Foi uma colaboração inestimável, e deram verda-
deiramente um show, desde a concepção até a prática. 
Foi muito bonito. Quero deixar esse agradecimento, 
porque amolamos um bocado o Ministério para con-
seguir realizar alguma coisa. Portanto, a cada um e em 
especial a V.Exa. quero deixar esse agradecimento. 

Esta é uma Comissão de turismo e esporte — 
como nos ensinou Lino Castellani, é melhor dizer “es-
porte” do que “desporto”, e concordo muito com ele 
—, e evidentemente percebi todo o hábil movimento 

do Ministro Walfrido Mares Guia no ano passado. O 
que S.Exa. fez? Pegou um pool de 250 a 260 Deputa-
dos aqui dentro e pediu a cada um que destinasse, no 
mínimo, 100 mil reais de emendas individuais. Deu no 
que deu, foi uma beleza. Considerando que o esporte 
é cultura, é lazer, é saúde e é essencialmente educa-
ção, pelo amor de Deus, não conseguimos que a von-
tade prática do Governo se configure nessas coisas. 
Já houve um grande avanço na sua gestão. A vontade 
se configura na hora em que tenho o programa e a 
verba, porque se o Governo não for um indutor, nem 
a parceria privada virá. 

Quero parabenizá-lo essencialmente por isso e 
dar-lhe algumas idéias. Quanto às emendas, se vão 
ser 2 ou 3, como dizem os meus mentores, vou acatar 
o que o líder Gilmar Machado e o nosso Presidente 
disseram. Tudo bem, chegaremos a um acordo, porque 
até essa vantagem o esporte tem. Só esporte e turismo 
não têm uma disputa acirrada, somos muito solidários e 
não fazemos uma luta apenas partidária. Defendemos 
o nosso ponto de vista partidário, mas somos solidári-
os, um ajuda o outro todo o tempo. Até esse mérito 
o esporte tem quando vem para a política. Portanto, 
quero sugerir isto: arranjar um pool de pelo menos 250 
Deputados, em que cada um possa destinar pelo me-
nos 100 mil reais para o esporte. Acabou. O resultado 
que o Ministro Walfrido conseguiu foi palpável. S.Exa. 
deu uma disparada, fez isso com muita habilidade e 
entrou em várias bancadas. 

Segunda opção: já que o esporte é cultura, é edu-
cação, é lazer e é saúde, já que V.Exa. faz o esforço das 
parcerias, precisamos também fazer. Isso foi discutido 
na Comissão de Ciência e Tecnologia hoje. Iam fazer 
emendas da bancada da Ciência e Tecnologia tam-
bém com o Trabalho. Eles queriam juntar. Pelo menos 
ganha-se mais espaço. Podemos trabalhar pelo menos 
com a Saúde e com a Educação, porque a Educação 
já pega a Cultura. A segunda idéia que quero dar é 
esta: trabalhar emendas sobretudo com a Educação, 
a Cultura, que estão juntas, e a Saúde. 

Terceiro. Não conseguimos que os orçamentos 
municipais e estaduais destinem alguma coisa além 
dos vergonhosos 0,1% ou 0,2% para o esporte. Os 
Municípios às vezes não têm uma coordenadoria, um 
departamento, muito menos uma secretaria. O esporte 
é o apêndice último de uma penca. Põe-se de tudo e, 
depois da sexta designação, chega o esporte. 

Penso que compete a nós, na hora da política 
orçamentária, também ter um programa do Governo 
Federal liderado por V.Exa., um programa do Ministério 
de V.Exa., corroborado pela Câmara, no sentido de def-
lagrar uma campanha orçamentária pelo esporte nos 3 
níveis de governo. Já que V.Exa. está dando exemplo, 
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já que vamos fazer um esforço no Congresso Nacional, 
é inconcebível que se votem nos outros níveis verbas 
absolutamente vergonhosas para esporte. É hora de 
deflagrar uma campanha de valorização do esporte 
que passe necessariamente pela vontade orçamen-
tária dos níveis de governo. 

Quarto ponto. Esta é uma questão espinhosa, mas 
não vou me furtar a colocar o dedo na ferida, assim 
como fiz na própria conferência — e outros também o 
fizeram. Não tenho — e gostaria de saber quem tem, 
para que me esclareça — nenhuma clareza sobre a 
destinação dos concursos de prognóstico no Brasil. É 
um volume enorme de recursos que mobiliza e já vi-
cia a sociedade brasileira, todos eles relacionados ao 
esporte, e vemos o esporte sempre tendo que fazer 
aquela ginástica olímpica para conseguir recursos. 
Deveria caber ao Congresso, em comum acordo com 
o Ministério, que está fazendo seu trabalho com o 
máximo de transparência, rigor e eficácia, abrir uma 
discussão sobre a transparência dos concursos de 
prognóstico e ampliar substancialmente as verbas para 
o esporte dentro desses recursos. O que existe é muito 
precário, senão o esporte não estaria precisando de 
tanto dinheiro.

Por último, quero comentar a defesa que fizeram 
em todos os fóruns de esporte de que participei, que 
é onde entram os jogos não-olímpicos. São mais de 
70 modalidades. Hoje elas estão sendo disputadas 
pelo turismo, que pretende apropriar-se dos esportes 
de aventura, que atraem barbaramente os jovens. O 
esporte precisa auferir um pouco mais. Dentro dessas 
mais de 70 modalidades, muitas são de altíssimo ren-
dimento, com campeões mundiais e internacionais de 
todos os tipos. O que quero pedir a V.Exa. é o seguinte: 
como mostram algumas das nossas emendas, e al-
gumas dessas apresentações das transparências, te-
mos de carrear dinheiro para o esporte não-olímpico, 
porque ele já está consolidado, tem a preferência dos 
jovens, e não temos nada que diretamente contemple 
os paraolímpicos. 

Quero agradecer a todos e dizer a V.Exa. que te-
mos muito orgulho do seu trabalho. Somos parceiros 
permanentes. Tenha certeza de que o fazemos em 
benefício da população brasileira. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) - 

Tem a palavra o Sr. Ministro. 
O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Obriga-

do, Deputada Mariângela Duarte, que sempre contri-
bui muito, uma grande lutadora, uma educadora que 
tem essa visão ampla do papel da educação. Quero 
parabenizá-la e aos nossos queridos Deputados Gil-
mar Machado e Deley, enfim, toda a Comissão, pelo 

fórum que foi realizado em São Paulo para discutir o 
estatuto. Eu já estava em São Paulo para participar, 
e por compromisso com o Presidente tive que voltar, 
mas o relato dos nossos companheiros que participa-
ram foi semelhante ao de V.Exa., no sentido de que o 
evento foi muito produtivo, tendo contado com muitas 
contribuições e sugestões. Já estamos com a relação 
do resultado dos debates, que seguramente vai con-
tribuir muito para melhorar toda a parte de legislação 
esportiva do Brasil. Tenho certeza disso. Participei 
muito da Comissão do Estatuto inicialmente, quando 
estava aqui, e o trabalho prossegue, com certeza, com 
notícias muito boas. 

Quero agradecer a V.Exa. as sugestões, que são 
maravilhosas, e estão encampadas. É uma verdadeira 
campanha, até mesmo para reivindicar uma decisão 
da Conferência Nacional de Esportes, que já definiu 
percentuais mínimos, mas isso tem que começar aos 
poucos. Uma campanha como essa é muito impor-
tante. Vamos deflagrá-la. Está aceita a maravilhosa 
sugestão. 

Em relação às loterias, dos concursos de prog-
nósticos vêm para o esporte recursos muito pequenos. 
Eles vinham sobretudo da loteria esportiva, cuja força 
diminuiu muito. Um percentual fica com o Ministério do 
Esporte e outra com o Estado, proporcionalmente ao 
que arrecadou. Na verdade, esses recursos têm re-
passe automático para os Estados, e concentram-se 
muito nos grandes Estados, que têm maior arrecada-
ção de loterias. Tanto é que para as iniciativas futu-
ras envolvendo coisas desse tipo vamos mudar essa 
metodologia, para dar mais equilíbrio aos Estados que 
têm outras fontes. 

É quase insignificante o valor proveniente des-
sas loterias que vai para o Acre, em comparação com 
o que vai para São Paulo. A diferença é muito grande. 
V.Exa. tem razão, temos de rever isso. Tenho certeza 
de que será uma contribuição, até porque isso está 
estabelecido há muitos anos. O Fórum de Secretários 
Estaduais começou a discutir isso, e é sempre difícil 
mudar uma coisa que já está há muito tempo estab-
elecida. Temos de avançar, porque, como o repasse é 
automático, os Estados já incorporam esses recursos 
ao seu orçamento, e o dinheiro que viria de uma fonte 
natural deixa de vir, porque eles já contam com os re-
cursos da loteria. Se aquele dinheiro tivesse sido des-
tinado a determinado objetivo, ao longo dos anos teria 
havido uma grande transformação. Suponhamos que 
o dinheiro fosse para o esporte não�olímpico ou para 
o desenvolvimento do esporte feminino; teria havido 
grande transformação. Mas ele já foi incorporado no 
Orçamento. Como não há prioridade, o que acontece? 
A Secretaria de Fazenda do local deixa de passar os 
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recursos porque vêm da loteria. Precisamos modificar 
isso no momento adequado. 

Concordo com V.Exa. quando diz que o esporte 
não-olímpico tem grande importância para o Brasil, para 
o turismo, para o ecoturismo, para o meio ambiente, 
para o desenvolvimento sustentável do País. Temos 
conversado muito com o Ministério do Meio Ambiente 
para o desenvolvimento de um grande projeto com 
relação a isso, e também com o Ministério do Turismo, 
tratando da regulamentação dessas áreas. Estamos 
trabalhando em conjunto. Esse é o grande filão para 
um país com as características do Brasil. Está nos 
nossos planos, sim, dar uma atenção muito especial 
a isso. Estamos resolvendo as questões básicas de fi-
nanciamento que agora começam a sair, mas para ter 
uma política de esporte nacional conseqüente temos 
de falar de todas as manifestações esportivas. Essa é 
a vontade do povo, e é preciso dar vazão a ela, porque 
isso é maravilhoso para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, houve um evento de esportes de 
aventura muito bem sucedido no começo deste ano, no 
Mato Grosso do Sul, com características internacionais. 
No Ceará houve um grande evento com esportes de 
praia. Há um ou outro olímpico, mas a grande maio-
ria não é de esportes olímpicos, e vamos incrementar 
muito essa atividade, porque é um grande filão para o 
esporte naquela concepção de saúde, de desenvolvim-
ento, de convivência com a natureza, do desenvolvim-
ento sustentável do País, que tem áreas maravilhosas 
de preservação com as quais podemos conviver de 
forma sustentável. O homem pode ser, aliás, o grande 
vigilante para manter as áreas de preservação, e isso 
está no nosso planejamento. 

Acatamos a boa sugestão da nossa querida Depu-
tada Mariângela Duarte.

A SRA. DEPUTADA MARIÂNGELA DUARTE - 
Obrigada. Permita-me fazer apenas um complemento, 
sobre algo que me esqueci de dizer: não sei se as 
pessoas têm conhecimento disso, mas Cubatão ficou 
com a trágica marca de ser a cidade mais poluída das 
Américas. Com muito sacrifício recuperamos parte 
dessa tragédia. Lá foi também o grande celeiro da 
questão dos fetos anencéfalos. 

Visitei a maior escola de Cubatão. A cidade deixou 
de ser operária para abrigar o maior contingente de 
desempregados. Ela lidera o número de desemprega-
dos no Estado de São Paulo. De repente, presenciei 
uma experiência impressionante. O Diretor da maior 
escola de ensino médio de jovens deparou-se com os 
adolescentes e os jovens realizando um grande evento 
no sábado especificamente para discutir o esporte. Per-
guntavam por que o Município de Cubatão não assinou 
o convênio com o Ministério para o Primeiro Tempo. 

Isso foi interessante. O que descobrimos? Eles têm uma 
quadra precária. A todo momento estamos buscando 
alguma coisa. Eles estão construindo uma pista olím-
pica dentro da escola. Fomos buscar ajuda em todo o 
mundo. Disse-me o Diretor: “Deputada, eu preciso de 
20 mil reais para terminar a minha pista olímpica”. Por 
quê? Porque, de acordo com o recenseamento que 
fizeram, Cubatão tem um número elevado de pessoas 
com muito talento exatamente para o atletismo. 

Diante desse exemplo, destaco que, quando se 
fala em quadra, talvez o equipamento possa ser outro. 
Vamos ampliar isso.

Por último, lembro os jogos corporativos, uma ini-
ciativa que se vai dedicar aos idosos. É bom lembrar que 
há uma faixa entre 30 e 40 anos que não é encaixada 
em quase nenhuma modalidade, mas adora jogos cor-
porativos. Talvez possamos atendê-la. Obrigada.

O SR. MINISTRO AGNELO QUEIROZ - Sr. Presi-
dente, permita-me fazer algumas considerações finais, 
antes de V.Exa. fazer o encerramento da presente re-
união.

Agradeço a maravilhosa acolhida. Foi muito boa a 
iniciativa de elaborarmos propostas em conjunto. Tenho 
certeza de que a execução e a defesa desse conteúdo 
será feita em conjunto pelos Poderes Legislativo e Ex-
ecutivo. Coloco-me à disposição de V.Exas. Reitero o 
convite que fiz ao Presidente da Comissão para um 
café da manhã a ser realizado na próxima semana. 
Vamos acertar o horário. Será mais uma oportunidade 
para debatermos e prosseguirmos com uma sugestão 
que o Deputado Gilmar Machado apresentou a respei-
to de questões específicas, mas também poderemos 
receber outras sugestões, amadurecer essa proposta. 
Terei a oportunidade de apresentar um programa que 
já estamos discutindo para a área de futebol, para 
analisarmos em conjunto.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Militão) 

- Sr. Ministro, nós é que agradecemos a V.Exa. a pre-
sença nesta Comissão. Mais uma vez, parabéns pelo 
belíssimo trabalho que tem feito no sentido da inclusão 
social da criança por meio do esporte. Se depender 
apenas dos membros desta Comissão, V.Exa. terá um 
belíssimo presente de aniversário. 

Não basta apenas termos boa vontade; é preciso 
que os Deputados da Comissão trabalhem junto com o 
Relator setorial e os Deputados da Comissão de Orça-
mento, para que possamos emplacar definitivamente 
tanto as emendas do esporte quanto as do turismo. 

Antes de encerrar, comunico que no dia 17, às 
8h30min, vamos receber o Ministro Walfrido Mares 
Guia, no Anexo IV, 10º andar, para também tratar 
das emendas relacionadas ao turismo. No dia 24 de 
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novembro, às 15h, no auditório do INTERLEGIS, no 
Senado Federal, teremos o VI CBRATUR, Congresso 
Brasileiro de Atividade Turística, em que vamos de-
bater, em videoconferência com todas as Assembléias 
Legislativas dos Estados do Brasil, o anteprojeto da 
Lei Geral do Turismo. 

Ao encerrar os trabalhos, agradeço ao Exmo. 
Sr. Ministro, aos Srs. Parlamentares e aos demais 
presentes.

Convoco reunião de audiência pública para aman-
hã, dia 11 de novembro, quinta-feira, às 9h30min, no 
Plenário nº 9, com a presença do Exmo. Sr. Ministro 
da Cultura Gilberto Gil. 

Está encerrada a presente reunião de audiência 
pública.

Muito obrigado. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 16ª Reunião Ordinária Realizada em 17 
de novembro de 2004. 

Às quatorze horas e quarenta e três minutos do 
dia dezessete de novembro de dois mil e quatro, reuniu-
se a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5, 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados José Militão - Presidente; 
Pastor Reinaldo, Colbert Martins e Hamilton Casara 
- Vice-Presidentes; Alceste Almeida, Alex Canziani, 
Cleuber Carneiro, Enio Tatico, Gilmar Machado, Josué 
Bengtson, Marcelo Guimarães Filho, Orlando Desconsi, 
Ricarte de Freitas e Tatico - Titulares; Edison Andrino, 
Eduardo Sciarra, Ildeu Araujo, Jefferson Campos, João 
Grandão, José Rocha, Mariângela Duarte, Reinaldo 
Betão e Ronaldo Vasconcellos – Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Bismarck Maia, Deley, 
João Mendes de Jesus e João Tota. Abertura: Havendo 
número regimental, o senhor Presidente declarou aber-
tos os trabalhos e colocou à apreciação as Atas das 14ª 
e 15ª reuniões, realizadas no dia dez de novembro de 
dois mil e quatro. Em votação, as Atas foram aprovadas. 
Ordem do Dia: A - Matéria sobre a Mesa: 1 - Requeri-
mento do Deputado Deley, que solicita a retirada de 
pauta do PL Nº 2.264/99. Em votação, o requerimento 
foi aprovado. 2 - Requerimento do Deputado Orlando 
Desconsi, que solicita a retirada de pauta do PL Nº 
3.980/04. Em votação, o requerimento foi aprovado. 
B - Requerimentos: 1 - REQUERIMENTO Nº 74/04 
- do Sr. Reinaldo Betão - que “requer que seja real-
izada audiência pública na Comissão de Turismo para 
debater política de Sinalização Turística”. Em votação, 
o requerimento foi aprovado. 2 - REQUERIMENTO Nº 
78/04 - dos Srs. Josué Bengtson e Gilmar Machado 

- que “solicita a realização de audiência pública para 
subsidiar o parecer ao Projeto de Lei nº 7.370, de 2003, 
que “acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 
9.696, de 1º de setembro de 1998”, excepcionando 
da fiscalização dos Conselhos de Educação Física os 
profissionais de danças, artes marciais e yoga, seus 
instrutores, professores e academias”. Passou-se a 
palavra aos autores do requerimento. Primeiramente 
o Deputado Josué Bengtson sugeriu convidar para 
participar da audiência pública os senhores Anderson 
Allegro, representante da Associação Internacional de 
Yoga; Rosa Coimbra, representante do Fórum Nacio-
nal de Dança; Carla Ribeiro, representante de Artes 
Marciais e Jorge Steinhilber, Presidente do Conselho 
Federal de Educação Física. Em seguida, a palavra foi 
concedida ao Deputado Gilmar Machado, que concor-
dou com os nomes apresentados e sugeriu que fosse 
acrescentado um representante da Capoeira. Em vo-
tação, o requerimento foi aprovado com a inclusão 
dos nomes propostos. C - Proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário: Urgência. 3 - PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.378/04 - da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - (MSC 
182/2004) - que “aprova o texto do Acordo entre o Gov-
erno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Líbano sobre Cooperação no Campo 
do Turismo, celebrado em 4 de dezembro de 2003, em 
Beirute”. Relator: Deputado Ronaldo Vasconcellos. Pa-
recer: pela aprovação. O Deputado Ronaldo Vascon-
celos procedeu à leitura de seu relatório e à defesa 
de seu parecer. A palavra foi concedida ao Deputado 
Ricarte de Freitas que pediu que fosse agilizada a 
aprovação dos convênios e acordos, caso contrário 
haverá atraso nas relações entre países. Em seguida, 
foi concedida a palavra à Deputada Mariângela Duarte 
que sugeriu seja feita uma correspondência, em nome 
da Comissão de Turismo e Desporto, solicitando aos 
Líderes desta Casa que agilizassem a apreciação 
dos Acordos Internacionais não polêmicos. O Presi-
dente manifestou apoio à sugestão. Aprovado por 
unanimidade o parecer. D - Proposições sujeitas à 
apreciação conclusiva pelas Comissões: Ordinária. 
4 - PROJETO DE LEI Nº 2.264/99 - da Sra. Marinha 
Raupp - que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que “Institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências”. Relator: Deputado Deley. Pa-
recer: pela aprovação, com substitutivo. Retirado de 
pauta a requerimento do relator. 5 - PROJETO DE 
LEI Nº 1.940/03 - do Sr. Júlio Redecker - que “dispõe 
sobre a prestação de serviço rodoviário interestadual 
de transporte coletivo de passageiros sob regime de 
fretamento turístico”. Relator: Deputado Alex Canziani. 
Parecer: pela rejeição. Na ausência do relator, o Presi-
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dente designou que procedesse à leitura do relatório 
o Deputado Orlando Desconsi. Não havendo quem o 
quisesse discutir, foi colocado em votação. Aprovado 
por unanimidade o parecer. 6 - PROJETO DE LEI Nº 
3.980/04 - dos Srs. Ivan Ranzolin e Zonta - que “institui 
o Programa Atleta Olímpico”. Relator: Deputado Orlando 
Desconsi. Parecer: pela rejeição. Retirado de pauta a 
requerimento do Deputado Orlando Desconsi. Nada 
mais havendo a tratar, às quinze horas e oito minutos, 
o Presidente encerrou os trabalhos, antes convidando 
os senhores parlamentares para participarem do café 
da manhã com o Excelentíssimo Senhor Agnelo San-
tos Queiroz Filho, Ministro de Estado do Esporte, a re-
alizar-se no dia 24 de novembro de 2004, às 9 horas, 
em seu gabinte e convidou para o VI CBRATUR, a 
realizar-se no mesmo dia, às 15 horas, no auditório 
do Interlegis, no Senado Federal. E, para constar, eu 
Maria de Fátima Vieira Ornelas, Secretária substituta, 
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, Deputado José Militão, 
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

 COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 17ª Reunião Ordinária, realizada em 23 
de novembro de 2004.

Às quinze horas e vinte e cinco minutos do dia 
vinte e três de novembro de dois mil e quatro, reuniu-
se a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 
do Anexo II da Câmara dos Deputados, com a pre-
sença dos Senhores Deputados José Militão - Presi-
dente; Pastor Reinaldo, Colbert Martins e Hamilton 
Casara - Vice-Presidentes; Alex Canziani, Bismarck 
Maia, Deley, Enio Tatico, Gilmar Machado, João Tota, 
Josué Bengtson, Marcelo Guimarães Filho e Ricarte de 
Freitas - Titulares; Eduardo Sciarra, Ildeu Araujo, João 
Grandão e Mariângela Duarte - Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Alceste Almeida, João 
Mendes de Jesus, Orlando Desconsi e Tatico. ABER-
TURA: Havendo número regimental, o senhor Presi-
dente, José Militão, declarou abertos os trabalhos e 
colocou à apreciação a Ata da décima sexta reunião, 
realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e 
quatro. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata, foi 
dispensada sua leitura. Em votação, a Ata foi aprovada. 
EXPEDIENTE: Correspondência da Secretaria-Geral 
da Mesa, comunicando o afastamento do Deputado 
Cleuber Carneiro. ORDEM DO DIA: Apreciação e 
votação das Sugestões de Emendas ao Orçamen-
to. Foram apresentadas cinco emendas. Submetidas 
à discussão, manifestaram-se os Deputados Gilmar 
Machado, Mariângela Duarte, Josué Bengtson, João 

Grandão, Alex Canziani, Colbert Martins e Bismarck 
Maia. Finda a discussão, o Senhor Presidente colocou 
em votação e foram aprovadas as seguintes Emen-
das: 1) Apoio a projetos de Infra-estrutura turística. 
Valor: R$ 150.000.000. 2) Promoção de eventos para 
divulgação do turismo no mercado nacional e interna-
cional. Valor: R$ 50.000.000 3) Participação da União 
em Projetos de Infra-estrutura no âmbito do PRODE-
TUR. Valor: R$ 150.000.000 4) Funcionamento de Nú-
cleos de Esporte Educacional. Valor: R$ 93.874.271 5) 
Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de 
Lazer. Valor: R$ 40.000.000. Em seguida, o Deputado 
Josué Bengtson registrou a recondução ao cargo de 
Presidente da CNC do Senhor Antonio Oliveira Santos 
e teceu vários elogios a sua administração. O Depu-
tado Alex Canziani também manifestou-se no mesmo 
sentido e solicitou que ficassem registradas em ata as 
congratulações da Comissão. Logo após, em confor-
midade com os Atos da Mesa nº 4, de 1991, e nº 1, de 
1999, o Presidente submeteu à apreciação a indicação 
do Senhor Geraldo Magela Costa, para exercer o cargo 
de Assistente Técnico Adjunto D, CNE 14, em vaga 
existente nesta Comissão. Em votação, foi aprovada 
a indicação. O Presidente suspendeu os trabalhos às 
quinze horas e cinqüenta minutos para elaboração da 
Ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente, após a dis-
pensa de sua leitura colocou-a em votação e a Ata foi 
aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos às quinze horas e cinqüenta e 
oito minuto, antes convocando reunião ordinária de 
Audiência Pública para o dia primeiro de dezembro, às 
quatorze horas, no Plenário 5 do Anexo II. E, para con-
star, eu, Elizabeth Paes dos Santos, lavrei a presente 
Ata, que por ter sido lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente, Deputado José Militão, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 18ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 25 de novembro de 2004. 

Às dez horas e onze minutos do dia vinte e cinco 
de novembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão 
de Turismo e Desporto, no Plenário 5 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados José Militão - Presidente; Colbert Martins 
e Hamilton Casara - Vice-Presidentes; Alex Canziani, 
Bismarck Maia, Deley, Josué Bengtson e Tatico - Titu-
lares; Edison Andrino, Eduardo Sciarra, Ildeu Araujo, 
Jefferson Campos, Julio Lopes, Marcelo Teixeira e 
Mariângela Duarte - Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Alceste Almeida, Enio Tatico, Gilmar 
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Machado, João Mendes de Jesus, João Tota, Marcelo 
Guimarães Filho, Orlando Desconsi, Pastor Reinaldo 
e Ricarte de Freitas. ABERTURA: Havendo número 
regimental, o senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos. ORDEM DO DIA: Retificação de Sugestão 
de Emenda aprovada. O Presidente esclareceu que a 
substituição da emenda, “Funcionamento de Núcleos 
de Esporte Recreativo e de Lazer”, no valor de R$ 
40.000.000, pela de “Financiamento de Projetos de Es-
porte de Base”, no valor de R$ 200.000.000, atende a 
uma solicitação do Excelentíssimo Senhor Ministro do 
Esporte, Agnelo Queiroz, que propõe uma nova ação: 
destinar recursos para o financiamento de projetos es-
pecíficos destinados a desenvolver o Esporte de Base 
e a Formação Esportiva. Após os esclarecimentos, o 
Presidente submeteu à discussão e votação a emenda 
“Financiamento de Projetos de Esporte de Base”. Valor: 
R$ 200.000.000. APROVADA, EM SUBSTITUIÇÃO À 
EMENDA Nº 5. A seguir, o Presidente suspendeu a re-
união para elaboração da Ata. Retomando os trabalhos, 
o Presidente procedeu a discussão e votação da Ata 
da presente reunião. Em votação. A Ata foi aprovada. 
ENCERRAMENTO: O Presidente encerrou os trabal-
hos às dez horas e treze minutos, antes, porém, con-
vocando reunião de Audiência Pública, para debater os 
interesses da ginástica brasileira, para o dia primeiro 
de dezembro, às quatorze horas e trinta minutos. E, 
para constar, eu , Elizabeth Paes dos Santos, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado José Militão, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 19ª Reunião Ordinária Audiência Públi-
ca, Realizada em 1º de dezembro de 2004.

Às quatorze horas e quarenta e dois minutos do 
dia primeiro de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-
se a Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados José Militão - Presidente; 
Hamilton Casara - Vice-Presidente; Alex Canziani, 
Bismarck Maia, Deley, Enio Tatico, Gilmar Machado, 
João Mendes de Jesus, Josué Bengtson, Marcelo Gui-
marães Filho, Orlando Desconsi e Tatico - Titulares; 
Eduardo Sciarra, Jefferson Campos, Julio Lopes, Luiz 
Bittencourt, Marcelo Teixeira, Reinaldo Betão e Ron-
aldo Vasconcellos – Suplentes. Deixaram de compa-
recer os Deputados Alceste Almeida, Bismarck Maia, 
Colbert Martins, João Tota e Pastor Reinaldo. ABER-
TURA: O Presidente cumprimentou a todos e declarou 
aberta a reunião de Audiência Pública, com o objetivo 

de esclarecer questões refentes a ginástica brasileira, 
em atendimento ao requerimento do Deputado Alex 
Canziani. Em seguida chamou para compor a Mesa 
a Senhora Vicélia Ângela Florenzano, Presidente da 
Confederação Brasileira de Ginástica; o Senhor Sérgio 
Bastos, Ex-Presidente da Confederação Brasileira de 
Trampolim; a Senhora Clarisse Morales, Presidente da 
Federação Paulista de Ginástica; a Senhora Bárbara 
Lafranchi, Técnica de Ginástica Olímpica; a Senhora 
Luísa Parente, Ex-Ginasta e a Senhora Georgette Vidor, 
Técnica de Ginástica Olímpica e Deputada Estadual 
– RJ. O Presidente comunicou o recebimento de um 
Manifesto, cujo teor relata a indignação de quinze Fed-
erações Estaduais com a realização desta audiência. 
A pedido do Deputado Enio Tatico, convidou também 
para compor a Mesa o Senhor Antônio Augusto Silva 
de Fontoura, Presidente da Federação Riograndense 
de Ginástica. Após esclarecimentos sobre as normas 
a serem seguidas na condução dos trabalhos, pas-
sou a palavra aos senhores convidados: Vicélia Ân-
gela Florenzano, Clarisse Morales, Bárbara Lafranchi, 
Luísa Parente, Antônio Augusto Silva, Georgette Vidor 
e Sérgio Bastos. Na fase de debates fizeram uso da 
palavra os senhores Deputados Reinaldo Betão, Josué 
Bengtson, Ronaldo Vasconcelos, Luiz Bittencourt, 
Deley e Gilmar Machado. Concluídos os debates, os 
convidados fizeram suas considerações finais. ENCER-
RAMENTO: O Presidente agradeceu a presença de 
todos e, nada mais havendo a tratar, encerrou os tra-
balhos às dezoito horas e vinte e quatro minutos. E, 
para constar, eu, Elizabeth Paes dos Santos, lavrei a 
presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Alex Canziani. O 
inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de audio 
a integrar o acervo documental desta reunião para 
degravação, mediante solicitação escrita

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª Sessão Legislativa - 52ª Legislatura

Ata da 15ª Reunião (Extraordinária), Realizada 
em 20 de outubro de 2004

Às doze horas e dois minutos do dia vinte de 
outubro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão de 
Viação e Transportes, no plenário 11 do anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Depu-
tado Wellington Roberto - Presidente. Compareceram 
os Deputados Giacobo, Pedro Chaves e Neuton Lima 
- Vice-Presidentes, Aracely de Paula, Beto Albuquer-
que, Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ri-
beiro, Domiciano Cabral, Francisco Appio, Lael Va-
rella, Leônidas Cristino, Marcelo Castro, Marcelo Teix-
eira, Mário Negromonte, Mauro Lopes e Romeu Queiroz 
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- titulares e Aroldo Cedraz, Gonzaga Patriota, Leode-
gar Tiscoski, Marcello Siqueira, Milton Monti, Oliveira 
Filho, Pedro Fernandes e Zezéu Ribeiro - suplentes. 
Compareceram também os Deputados Leonardo Pic-
ciani e Lobbe Neto. O Deputado José Chaves apre-
sentou justificativa de falta a esta reunião. O Sr. Pres-
idente declarou aberta a reunião, passando imediata-
mente à deliberação das matérias constantes da ordem 
do dia. ORDEM DO DIA: 1) - REQUERIMENTO Nº 
74/04 - do Sr. Carlos Santana e da Sra. Dra. Clair - que 
“requerem seja realizada audiência pública para tratar 
da avaliação das perspectivas do sistema ferroviário 
e do papel da Rede Ferroviária Federal”. O Deputado 
Romeu Queiroz propôs a inclusão da apresentação 
de relatório elaborado pela CNT sobre a situação da 
infra-estrutura de transportes. Em votação, foi aprova-
do o requerimento, com a adoção da proposta do 
Deputado Romeu Queiroz. 2) - REQUERIMENTO Nº 
75/04 - dos Srs. Giacobo, Carlos Santana e Jaime 
Martins - que “requerem a realização de Audiência 
Pública para discussão da reestruturação do setor fer-
roviário brasileiro, a conseqüente extinção da Rede 
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, e a criação de um 
novo modelo ferroviário para o País”. Em votação, foi 
aprovado o requerimento. 3) - PROJETO DE LEI Nº 
5.462/01 - do Senado Federal (PLS Nº 91/00) - que 
“dispõe sobre a divulgação em Diário Oficial do relatório 
do registrador de dados de vôo (caixa-preta) de avião 
acidentado”. Relator: Deputado Mauro Lopes. Parecer: 
contrário. Discutiram a matéria os Deputados Chico da 
Princesa e Domiciano Cabral. Em votação, foi aprova-
do o parecer do relator, contra os votos dos Deputados 
Chico da Princesa e Domiciano Cabral. 4) - PROJETO 
DE LEI Nº 6.904/02 - do Senado Federal (PLS Nº 45/02) 
- que “denomina Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho a 
ponte sobre o Rio Tacutu, na BR-401, km 120, no Mu-
nicípio de Bonfim, no Estado de Roraima”. Relator: 
Deputado Beto Albuquerque. Parecer: favorável. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re-
lator. 5) - PROJETO DE LEI Nº 2.637/03 - do Senado 
Federal (PLS Nº 236/03) - que “altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Na-
cional de Viação, de modo a incluir, na Relação De-
scritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Nacional, 
o trecho que liga o Porto de Vitória (Cais de Capuaba) 
à BR-262, no Estado do Espírito Santo” (apensado o 
Projeto de Lei nº 1.801/03). Relator: Deputado Beto 
Albuquerque. Parecer: favorável a este e contrário ao 
Projeto de Lei nº 1.801/03, apensado. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. 6) - PRO-
JETO DE LEI Nº 2.811/03 - do Senado Federal (PLS 
Nº 414/03) que “denomina Deputado Raul Belém o 
trecho da rodovia BR-050 compreendido entre a Pon-

te Wagner Estelita Campos (km “0”), na divisa dos 
Estados de Goiás e Minas Gerais, e o Município de 
Uberlândia, em Minas Gerais”. Relator: Deputado Mau-
ro Lopes. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 7) - PROJETO DE 
LEI Nº 3.060/04 - do Senado Federal (PLS Nº 239/02) 
- que “altera a Relação Descritiva das Rodovias do 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, para inclusão de rodovia 
de ligação entre as rodovias BR-482 e BR-262, no Es-
tado do Espírito Santo”. Relator: Deputado Affonso 
Camargo. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 8) - PROJETO DE 
LEI Nº 4.427-A/01 - do Sr. Abelardo Lupion - que “dis-
põe sobre a configuração interna das aeronaves das 
empresas aéreas de aviação civil comercial” (apen-
sado o Projeto de Lei nº 5.131/01). Relator: Deputado 
Mauro Lopes. Parecer: contrário a este e ao Projeto 
de Lei nº 5.131/01, apensado. Em votação, foi aprova-
do unanimemente o parecer do relator. 9) - PROJETO 
DE LEI Nº 5.218-A/01 – do Sr. Alberto Fraga – que 
“estabelece a obrigatoriedade de um profissional da 
área de saúde nos vôos com duração superior a duas 
horas e dá outras providências”. Relator: Deputado 
Mauro Lopes. Parecer: contrário. Em votação, foi aprova-
do unanimemente o parecer do relator. 10) - PROJETO 
DE LEI Nº 7.174/02 - do Sr. Welinton Fagundes - que 
“institui o transporte ferroviário de passageiros ao lon-
go da Ferrovia Senador Vuolo (FERRONORTE), no 
trecho compreendido do Estado do Mato Grosso ao 
Estado de São Paulo”. Relator: Deputado Mário Ne-
gromonte. Parecer: contrário. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 11) - PROJETO 
DE LEI Nº 25-A/03 - do Sr. Roberto Gouveia - que “es-
tabelece a obrigatoriedade de instalação de air-bag 
em automóveis” (apensado o Projeto de Lei nº 225/03). 
Relator: Deputado Giacobo. Parecer: favorável a este 
e ao Projeto de Lei nº 225/03, apensado, com substi-
tutivo, e contrário ao substitutivo da Comissão de De-
senvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do re-
lator. 12) - PROJETO DE LEI Nº 1.215/03 – do Sr. Car-
los Souza – que “regulamenta a Guarda Portuária”. 
Relator: Deputado Mauro Lopes. Parecer: contrário. 
Retirado de pauta. 13) - PROJETO DE LEI Nº 1.566/03 
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “acrescenta pará-
grafo único ao artigo 65 da Lei Federal nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, estabelecendo exceção ao uso 
de cinto de segurança”. Relator: Mauro Lopes. Parec-
er: contrário. Em votação, foi aprovado unanimemente 
o parecer do relator. 14) - PROJETO DE LEI Nº 1.614/03 
– do Sr. Rogério Silva – que “acrescenta parágrafo ao 
art. 133 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 



53764 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

que institui o Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: 
Deputado Carlos Santana. Parecer: favorável, com 
substitutivo (lido pelo Deputado Mauro Lopes). Discu-
tiu a matéria o Deputado Domiciano Cabral. Em vota-
ção, foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 
15) - PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 - do Sr. Léo Al-
cântara - que “dispõe sobre a fixação de prazo para o 
cumprimento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000”. Relator: Deputado Hum-
berto Michiles. Parecer: favorável. Discutiu a matéria 
o Deputado Devanir Ribeiro. Retirado de pauta. 16) - 
PROJETO DE LEI Nº 1.927/03 - Fernando de Fabinho 
- que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, para isentar as empresas de trans-
porte coletivo urbano municipal e Transporte Coletivo 
Urbano Alternativo da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE”. Relator: Deputado Hum-
berto Michiles. Parecer: favorável, com substitutivo. 
Concedida vista conjunta aos Deputados Chico da 
Princesa, Devanir Ribeiro, Domiciano Cabral e Fran-
cisco Appio. 17) - PROJETO DE LEI Nº 1.993/03 - do 
Sr. Lobbe Neto - que “acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 
159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”. Re-
lator: Deputado Francisco Appio. Parecer: favorável, 
com substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados 
Mauro Lopes, Devanir Ribeiro e Domiciano Cabral. Em 
votação, foi rejeitado o parecer do relator, contra o voto 
do Deputado Leodegar Tiscoski. Aprovado o parecer 
contrário do Deputado Chico da Princesa, designado 
relator do vencedor, contra o voto, em separado, do 
Deputado Francisco Appio. 18) - PROJETO DE LEI Nº 
2.325/03 - do Sr. Pastor Reinaldo - que “acrescenta 
inciso VI ao artigo 138 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro”. Relator: 
Deputado Romeu Queiroz. Parecer: favorável, com 
substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Domi-
ciano Cabral, Devanir Ribeiro e Mauro Lopes. Em vo-
tação, foi aprovado o parecer do relator, contra o voto 
do Deputado Domiciano Cabral. 19) - PROJETO DE 
LEI Nº 2.349-A/03 - do Sr. Carlos Nader - que “discip-
lina o recolhimento de multas em veículos licenciados 
no exterior”. Relator: Deputado Chico da Princesa. Pa-
recer: contrário. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 20) - PROJETO DE LEI Nº 
2.437/03 - do Sr. Elimar Máximo Damasceno - que 
“proíbe o uso de emblemas oficiais em veículos par-
ticulares”. Relator: Deputado Lael Varella. Parecer: 
contrário. Discutiram a matéria os Deputados Domi-
ciano Cabral e Devanir Ribeiro. Retirado de pauta. 21) 
- PROJETO DE LEI Nº 2.560/03 - do Sr. Anivaldo Vale 
- que “acrescenta rodovia, designada BR - 215, à Rela-
ção Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário 
Federal, constante do anexo ao Plano Nacional de 

Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973”. Relator: Deputado Humberto Michiles. Pa-
recer: favorável. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 22 - PROJETO DE LEI Nº 
2.690/03 - do Sr. Welinton Fagundes - que “altera, na 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, a redação do art. 284, 
dos parágrafos 1º e 2º do art. 286 e suprime o pará-
grafo 2º do art. 288” (apensado o Projeto de Lei nº 
3.296/04). Relator: Deputado Mauro Lopes. Parecer: 
favorável a este e contrário ao Projeto de Lei nº 3.296/04, 
apensado. Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 23) - PROJETO DE LEI Nº 2.824/03 
- do Sr. Vander Loubet - que “altera a Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre a vida útil dos veícu-
los automotores”. Relator: Deputado Giacobo. Parecer: 
contrário. Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 24) - PROJETO DE LEI Nº 3.094/04 
- do Sr. Lobbe Neto - que “altera o art. 64 da Lei nº 
9.503, de 23 de dezembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro”. Relator: Deputado Neuton 
Lima. Parecer: favorável. Em votação, foi aprovado 
unanimemente o parecer do relator. 25) - PROJETO 
DE LEI Nº 3.170/04 - do Sr. Jefferson Campos - que 
“altera o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigato-
riedade do porte de telefone celular nos veículos de 
transporte de passageiros interurbanos”. Relator: Dep-
utado Neuton Lima. Parecer: contrário. Em votação, foi 
aprovado unanimemente o parecer do relator. 26) - 
PROJETO DE LEI Nº 3.222/04 - do Sr. Geraldo Re-
sende - que “dá nova redação ao art. 147 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trân-
sito Brasileiro, tornando obrigatória a advertência an-
tecipada aos motoristas quanto à renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação. Relator: Deputado Mauro 
Lopes. Parecer: favorável, com substitutivo. Retirado 
de pauta. 27) - PROJETO DE LEI Nº 3.298/04 - do Sr. 
Leonardo Picciani - que “denomina Prefeito Nelson dos 
Santos Gonçalves a Rodovia do Contorno de Volta 
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro”. Relator: Dep-
utado Pedro Chaves. Parecer: favorável, com substi-
tutivo. Em votação, foi aprovado unanimemente o pa-
recer do relator. Encerrada a apreciação das proposições 
constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente colocou 
a Ata da presente reunião em votação, que foi aprovada 
sem observações. Às doze horas e quarenta e sete 
minutos foi encerrada a reunião e, para constar, eu,, 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a pre-
sente Ata, que será assinada pelo Sr. Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.
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COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª Sessão Legislativa - 52ª Legislatura

Ata da 20ª Reunião (Ordinária), Realizada em 
24 de novembro de 2004

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do 
dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quatro, 
reuniu-se a Comissão de Viação e Transportes, no 
plenário 16 do anexo II da Câmara dos Deputados, 
sob a presidência do Deputado Wellington Roberto 
- Presidente. Compareceram os Deputados Giacobo, 
Pedro Chaves e Neuton Lima - Vice-Presidentes, Beto 
Albuquerque, Carlos Santana, Chico da Princesa, Domi-
ciano Cabral, Francisco Appio, Humberto Michiles, Lael 
Varella, Marcelo Castro, Marcelo Teixeira, Mário Negro-
monte, Philemon Rodrigues, Romeu Queiroz e Telma 
de Souza - titulares, e Aroldo Cedraz, Eliseu Padilha, 
Francisco Garcia, Gonzaga Patriota, Iris Simões, João 
Tota, Leodegar Tiscoski, Marcello Siqueira, Milton Monti 
e Pedro Fernandes - suplentes. O Deputado José 
Chaves apresentou justificativa de falta. O Sr. Presidente 
declarou abertos os trabalhos e colocou em votação 
as atas da 17ª e 19ª reuniões, que foram aprovadas 
sem observações. Após isso, o Sr. Presidente iniciou 
a apreciação dos itens constantes da ordem do dia. 
ORDEM DO DIA: 1) - Apreciação das emendas a ser-
em oferecidas pela Comissão ao Orçamento da União 
para 2005. O Senhor Presidente iniciou a discussão da 
emendas que foram apresentadas na Comissão e em 
seguida, para que pudessem fazer suas colocações, 
passou a palavra aos Deputados Eliseu Padilha, Carlos 
Santana, Giacobo, Chico da Princesa, Philemon Ro-
drigues, Leodegar Tiscoski, Gonzaga Patriota, Marcelo 
Castro, Romeu Queiroz e Neuton Lima que, além de 
discutir sobre a matéria, solicitou ao Presidente dados 
referentes às emendas aprovadas para o exercício de 
2004 e quais Estados e Municípios foram atendidos 
com os recursos das emendas. Finda a discussão, o 
Senhor Presidente colocou em votação as emendas 
elaboradas pela Comissão, que foram aprovadas com 
o seguinte texto e forma: Emenda de texto ao Orça-
mento da União para adequação ao sistema, incluindo 
o programa de Infra-estrutura de Transportes, com a 
finalidade de aumentar a capacidade e eficiência do 
Sistema Nacional de Viação; Emenda nº 1) - Implan-
tação, ampliação e modernização da Infra-estrutura 
Ferroviária - R$ 1.300.000.000,00; Emenda nº 2) - 
Construção de trechos em Rodovias Federais - R$ 
1.200.000.000,00; Emenda nº 3) - Gerenciamento e 
Controle de Velocidade na Rede Rodoviária Nacional 
- R$ 1.000.000.000,00; Emenda nº 4) - Adequação de 
Rodovias Federais - R$ 500.000.000,00; e Emenda nº 

5) - Implantação, ampliação e modernização da Infra-
estrutura Portuária - R$ 750.000.000,00. 2) - PROJETO 
DE LEI Nº 1.780/03 - do Sr. Léo Alcântara - que “dispõe 
sobre a fixação de prazo para o cumprimento do dis-
posto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000”. Relator: Deputado Humberto Michiles. Pa-
recer: favorável. Concedida vista ao Deputado Chico 
da Princesa. 3) - PROJETO DE LEI Nº 2.872/04 - do 
Sr. Leandro Vilela - que “altera o art. 108 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre 
a condução regular de passageiros em carrocerias de 
veículos de carga ou mistos, na área rural”. Relator: 
Deputado Aracely de Paula. Parecer: favorável, com 
substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Eliseu 
Padilha, Chico da Princesa, Mário Negromonte e Phi-
lemon Rodrigues. Em votação, foi rejeitado o parecer 
do relator. Aprovado unanimemente o parecer contrário 
do Deputado Philemon Rodrigues, designado relator 
do vencedor. O parecer do Deputado Aracely de Paula 
passou a constituir voto em separado. O Sr. Presidente 
passou a direção dos trabalhos para o Deputado Pe-
dro Chaves. 4) - PROJETO DE LEI Nº 4.156/04 - do 
Sr. Carlos Dunga - que “denomina Governador Ernani 
Sátyro trecho de cento e treze quilômetros da BR-361, 
entre as cidades de Patos e Itaporangal, no Estado da 
Paraíba”. Relator: Deputado Wellington Roberto. Pa-
recer: favorável. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. Reassumindo a direção dos 
trabalhos, o Sr. Presidente submeteu a votos a ata da 
presente reunião, que foi aprovada sem observações. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convo-
cou os senhores Deputados para reunião ordinária, a 
realizar-se na próxima quarta-feira, às dez horas, no 
plenário número onze. Às doze horas foi encerrada a 
reunião e, para constar, eu, Ruy Omar Prudêncio da 
Silva, secretário, lavrei a presente Ata, que será assi-
nada pelo Sr. Presidente e encaminhada à publicação 
no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª Sessão Legislativa - 52ª Legislatura

Ata da 21ª Reunião (Ordinária), Realizada em 
1º de dezembro de 2004

Às dez horas e quarenta e sete minutos do primei-
ro dia de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a 
Comissão de Viação e Transportes, no plenário 11 do 
anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Wellington Roberto - Presidente. Com-
pareceram os Deputados Giacobo, Pedro Chaves e 
Neuton Lima - Vice-Presidentes, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Domiciano Cabral, 
Francisco Appio, Hélio Esteves, Lael Varella, Marcelo 
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Castro, Marcelo Teixeira e Telma de Souza - titulares, 
e Átila Lins, Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Oliveira 
Filho e Pedro Fernandes - suplentes. O Deputado 
José Chaves apresentou justificativa de falta. O Sr. 
Presidente declarou abertos os trabalhos e deu início 
à apreciação das proposições constante da ordem do 
dia. ORDEM DO DIA: 1) - REQUERIMENTO Nº 80/04 
- do Sr. Mário Negromonte - que “requer, nos termos 
regimentais, a realização de Audiência Pública nesta 
Comissão, com a presença do Presidente da Associa-
ção Nacional de Transportes Aquaviários para prestar 
esclarecimentos sobre cobrança de tarifas portuárias 
abaixo do valor estabelecido no mercado referente à 
exportação de minério de ferro pela CSN, com base 
em informações fornecidas pela companhia Docas do 
Rio de Janeiro”. Em votação, foi aprovado o requeri-
mento. 2) - REQUERIMENTO Nº 81/04 - do Sr. Pedro 
Chaves - que “requer, nos termos regimentais, a re-
alização de Audiência Pública nesta Comissão, com 
a presença dos Presidentes da Associação Brasileira 
de Pavimentação - ABPV, da Associação Brasileira de 
Cimento Portland - ABCP e da Confederação Nacional 
do Transporte - CNT para discorrerem sobre os custos 
de construções de rodovias com a utilização da massa 
de concreto”. Em votação, foi aprovado o requerimento. 
3) - EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PRO-
JETO DE LEI Nº 6.015-B, DE 2001 - que “denomina 
“Presidente JK” a rodovia BR-040”. Relator: Romeu 
Queiroz. Parecer: favorável (lido pelo Deputado Pedro 
Chaves). Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 4) - PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 
- do Sr. Léo Alcântara - que “dispõe sobre a fixação de 
prazo para o cumprimento do disposto no art. 16 da 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000”. Relator: 
Deputado Humberto Michiles. Parecer: favorável. Em 
votação, foi rejeitado o parecer do relator. Aprovado 
unanimemente o parecer favorável, com emenda, do 
Deputado Chico da Princesa, designado relator do 
vencedor. O parecer do Deputado Humberto Michiles 
passou a constituir voto em separado. Terminada as 
apreciações da matérias, o Sr. Presidente submeteu 
à apreciação do plenário a indicação da Sra. Thiciane 
Vanessa Holanda Lins para exercer na Comissão a 
função comissionada de Assessor Técnico Adjunto 
D - CNE 14. Submetida a indicação à apreciação do 
plenário, foi aprovada. O Sr. Presidente submeteu a 
votos a ata da presente reunião, que foi aprovada sem 
observações. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente convocou os senhores Deputados para reunião 
ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, dia oito, 
às dez horas, no plenário número onze. Às dez horas 
e cinqüenta e sete minutos foi encerrada a reunião e, 
para constar, eu, Ruy Omar Prudêncio da Silva, se-

cretário, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo 
Sr. Presidente e encaminhada à publicação no Diário 
da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª Sessão Legislativa - 52ª Legislatura

Ata da 22ª Reunião (Ordinária), Realizada em 
8 de dezembro de 2004

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia oito 
de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão 
de Viação e Transportes, no plenário 11 do anexo II da 
Câmara dos Deputados, sob a presidência do Deputado 
Wellington Roberto - Presidente. Compareceram os 
Deputados Pedro Chaves e Neuton Lima - Vice-Presi-
dentes, Beto Albuquerque, Carlos Santana, Chico da 
Princesa, Devanir Ribeiro, Domiciano Cabral, Francisco 
Appio, Lael Varella, Leônidas Cristino, Marcelo Castro, 
Marcelo Teixeira, Mauro Lopes, Philemon Rodrigues, 
Romeu Queiroz e Telma de Souza - titulares, e Gon-
zaga Patriota, Iris Simões, João Tota, Leodegar Tis-
coski, Marcello Siqueira, Milton Monti, Oliveira Filho e 
Pedro Fernandes - suplentes. O Deputado José Chaves 
apresentou justificativa de falta. O Sr. Presidente de-
clarou abertos os trabalhos e deu início à apreciação 
das proposições constante da ordem do dia. ORDEM 
DO DIA: 1) - PROJETO DE LEI Nº 7.199-A/02 - do 
Senado Federal (PLS Nº 130/01) - que “dispõe sobre 
o adicional tarifário para a suplementação de linhas 
aéreas regionais” (apensado o PL nº 2.623/00). Re-
lator: Deputado Romeu Queiroz. Parecer: favorável a 
este, ao PL nº 2.623/00, apensado, e ao substitutivo 
apresentado pela Comissão da Amazônia e Desen-
volvimento Regional, com subemenda substitutiva. O 
Deputado Devanir Ribeiro que pedira vista, devolveu 
o projeto sem manifestação. Discutiram a matéria os 
Deputados Leônidas Cristino, Francisco Appio e Carlos 
Santana. Em votação, foi aprovado unanimemente o 
parecer do relator. 2) - PROJETO DE LEI Nº 3.121/04 
- do Sr. José Santana de Vasconcellos - que “dispõe 
sobre a responsabilidade civil do prestador de serviço 
de transporte coletivo rodoviário de passageiros, em 
caso de acidente, e dá outras providências”. Relator: 
Deputado Humberto Michiles. Parecer: favorável, com 
emendas. Retirado de pauta. 3) - PROJETO DE LEI 
Nº 1.656/03 - do Sr. Alberto Fraga - que “acrescenta 
o inciso XXIII ao artigo 10 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro” (apensado o PL nº 2.294/03). Relator: Depu-
tado Pedro Chaves. Parecer: favorável a este e con-
trário ao PL nº 2.294/03, apensado. Retirado de pauta. 
Encerrada a apreciação das matérias constantes da 
pauta, o Sr. Presidente submeteu a votos a ata da 
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presente reunião, que foi aprovada sem observações. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convo-
cou os senhores Deputados para reunião ordinária, 
a realizar-se na próxima quarta-feira, dia quinze, às 
dez horas, no plenário número onze. Às onze horas e 
dois minutos foi encerrada a reunião e, para constar, 
eu, Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei a 
presente Ata, que será assinada pelo Sr. Presidente e 
encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos 
Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Félix Mendonça
PROJETO DE LEI Nº 1.009/03 - do Sr. Coriolano 

Sales - que “dispõe sobre a criação de uma Univer-
sidade Federal na cidade de Vitória da Conquista, na 
Região Sudoeste da Bahia”.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – Nel-
son Bornier, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa

O Deputado Wellington Roberto, Presidente De-
sta Comissão, Fez a Seguinte

DESIGNAÇÃO Nº 07/04

Em 10.11.04

Ao Deputado ROMEU QUEIROZ
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO PRO-

JETO DE LEI Nº 6.015-B, de 2001, que “denomina 
Presidente JK a rodovia BR-040”. 

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2004. 
–  Ruy Omar Prudêncio da Silva,  Secretário.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

52ª Legislatura - 2ª Sessão Legislativa

O Deputado Wellington Roberto, Presidente De-
sta Comissão, Fez A Seguinte:

DESIGNAÇÃO 08/04

Em 02.12.04

Ao Deputado ROMEU QUEIROZ
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1.426/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (MSC 230/04) - que “aprova o texto do 

Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Fed-
erativa do Brasil e a República Federativa Portuguesa, 
celebrado em Lisboa, em 11 de novembro de 2002. 

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2004. – Ruy 
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa

ERRATA

Ata da Nona Reunião Ordinária Realizada  
em seis de maio de 2004, Publicada No Dcd Nº 99 

de 06.05.04, Página 28.100.

Onde se lê:
... 14) PROJETO DE LEI Nº 2.136/03 - do Sr. 

Welinton Fagundes - que “altera a Lei nº 1.283, de 18 
de dezembro de 1950, estabelecendo tratamento dife-
renciado na regulamentação da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal das agroindús-
trias de pequeno porte localizadas em propriedades 
rurais e dá outras providências.”. RELATOR: Deputado 
CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela aprovação. Vista 
ao Deputado João Grandão, em 31/03/2004. Lido o 
parecer, este foi submetido à discussão. Usaram da 
palavra os Deputados Francisco Turra e João Grandão. 
Submetido à votação, o parecer do relator foi aprovado 
unanimemente. Durante a apreciação desta matéria, o 
Deputado João Grandão fez uma reclamação ao Presi-
dente sobre a falta de procedimentos para receber o 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Senhor 
Miguel Rossetto, e encaminhar a abertura da reunião de 
audiência pública, dia cinco de maio próximo passado. 
Em resposta, o Deputado Leonardo Vilela desculpou-
se por não ter chegado à tempo da reunião, devido a 
incidentes no translado de São Paulo a Brasília, mas 
afirmou que solicitou à Secretaria da Comissão que 
convocasse o Vice-Presidente. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente em exercício declarou encerrados 
os trabalhos às onze horas e cinqüenta e dois minutos, 
antes, porém, convocou os membros para participarem 
terça-feira, dia onze de maio do corrente, de reunião 
ordinária (Audiência Pública), às quatorze horas e trinta 
minutos, no Plenário seis do Anexo II. ...

Leia-se:
... 14) PROJETO DE LEI Nº 2.136/03 - do Sr. 

Welinton Fagundes - que “altera a Lei nº 1.283, de 18 
de dezembro de 1950, estabelecendo tratamento dife-
renciado na regulamentação da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal das agroindús-
trias de pequeno porte localizadas em propriedades 
rurais e dá outras providências.”. RELATOR: Deputado 
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CEZAR SILVESTRI. PARECER: pela aprovação. Vista 
ao Deputado João Grandão, em 31/03/2004. Lido o 
parecer, este foi submetido à discussão. Usaram da 
palavra os Deputados Francisco Turra e João Grandão. 
Submetido à votação, o parecer do relator foi aprovado 
unanimemente. Nada mais havendo a tratar, o Presi-
dente em exercício declarou encerrados os trabalhos às 
onze horas e cinqüenta e dois minutos, antes, porém, 
convocou os membros para participarem terça-feira, 
dia onze de maio do corrente, de reunião ordinária 
(Audiência Pública), às quatorze horas e trinta minu-
tos, no Plenário seis do Anexo II. ...

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2004. 
– Moizes Lobo Da Cunha, Secretário

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

APOSTILA

O Presidente da Câmara dos Deputados declara 
que a servidora KARLA ALVES DE SOUZA, ponto nº 
115.526, passou a exercer o cargo em comissão de 
Secretário Particular, CNE-09, no Gabinete do Líder 
do Partido Progressista, a partir de 1º de dezembro de 
2004, nos termos do artigo 2º do Ato da Mesa nº 12, 
de 1º de abril de 2003. (Processo nº 127715/2004).

O Presidente da Câmara dos Deputados declara 
que o servidor LUCIANO ALVES, ponto nº 115.659, 
passou a exercer o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, no Gabinete do Líder 
do Partido Progressista, a partir de 1º de dezembro de 
2004, nos termos do artigo 2º do Ato da Mesa nº 12, 
de 1º de abril de 2003. (Processo nº 127719/2004).

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, de acordo com os §§ 1º 
e 6º do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 1990, o Ato de 4 
de novembro de 2004, publicado no Diário da Câma-
ra dos Deputados do dia 5 subseqüente, que nomeou 
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA para exercer, no 
Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto 
D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALI-
NE LIRA PONTUAL, ponto nº 116.951, do cargo em 

comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce na Comissão de Viação e Transportes, da Co-
ordenação de Comissões Permanentes, do Departa-
mento de Comissões.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, HERNAN 
ROSELL SOLÉ DIAS, ponto nº 116.941, do cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Líder do Partido Liberal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
EDUARDO MARZAGÃO, ponto nº 115.706, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-
14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exercia no Gabinete do Líder do Partido Liberal, a 
partir de 1º de novembro do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PETRÔ-
NIO PEREIRA PORTELA DE LIMA, ponto nº 117.080, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Líder do Partido Liberal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, DANIEL DE CASTRO BARREIRA 
para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 3º do Ato 
da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, combinado 
com o artigo 1º da Resolução nº 4, de 13 de junho de 
1991, e com o artigo 3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 
de outubro de 1992.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, DANIELA SILVA para exercer, no 
Gabinete do Líder do Partido Liberal, o cargo em co-
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, 
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, de acordo com o quantitativo de cargos fixado 
pelo Ato da Mesa nº 11, de 1º de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, GERALDO MAGELA COSTA 
para exercer, na Comissão de Turismo e Desporto, 
da Coordenação de Comissões Permanentes, do De-
partamento de Comissões, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
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Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato 
da Mesa nº 30, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, PAULO ROBERTO MORAES 
FÉLIX para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, de acordo com o quanti-
tativo de cargos fixado pelo Ato da Mesa nº 9, de 1º 
de abril de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, PETRÔNIO PEREIRA PORTELA 
DE LIMA para exercer, no Gabinete do Líder do Parti-
do Liberal, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 43, de 29 
de abril de 2004, convalidado pelo artigo 6º da Reso-
lução nº 26, de 13 de maio de 2004.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, THICIANE VANESSA HOLANDA 
LINS para exercer, na Comissão de Viação e Transpor-
tes, da Coordenação de Comissões Permanentes, do 
Departamento de Comissões, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 
1º do Ato da Mesa nº 37, de 30 de maio de 2000.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DOMINGOS 
PEREIRA DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente 
de Serviços Legislativos, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 4.813, da função comissionada de Chefe da 
Seção de Protocolo-Geral, FC-05, do Quadro de Pes-
soal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coor-
denação de Comunicações, da Diretoria Administrativa, 
a partir de 1º de dezembro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
CARLOS ROBERTO GOMES BATISTA SCHEFFEL, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislati-
vos, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 4.816, para 
exercer, a partir de 1º de dezembro do corrente ano, 
na Coordenação de Comunicações, da Diretoria Admi-

nistrativa, a função comissionada de Chefe da Seção 
de Protocolo-Geral, FC-05, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo 3º 
do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 19887, com-
binado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de 04 de 
novembro de 1992n.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
MARIA ALCIDIA BERNARDES, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição 
Técnico em Material e Patrimônio, Classe Especial, 
Padrão 45, ponto nº 5.140, para exercer, a partir de 
1º de dezembro do corrente ano, na Coordenação de 
Pagamento de Pessoal, do Departamento de Pessoal, 
a função comissionada de Técnico de Controle e Exe-
cução de Pagamento do Pessoal, FC-05, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo 
artigo 2º do Ato da Mesa nº 113, de 03 de dezembro 
de 1998n.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
RICARDO MANDELLI BISI, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe “B”, Padrão 36, ponto 
nº 6.781, para exercer, a partir de 1º de novembro do 
corrente ano, na Coordenação de Apoio ao Plenário, 
da Secretaria-Geral da Mesa, a função comissionada 
de Chefe da Seção de Elaboração de Atas, FC-05, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans-
formada pelo artigo 1º da Resolução nº 14, de 20 de 
novembro de 2003n.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
LUCIANA PATO PEÇANHA MARTINS, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
- atribuição Assistente Técnico, Classe “A”, Padrão 31, 
ponto nº 6.850, para exercer, a partir de 06 de dezembro 
do corrente ano, na Consultoria Legislativa, a função 
comissionada de Consultor Legislativo – Área I, FC-
07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
conforme artigo 8º da Resolução nº 48, de 26 de agosto 
de 1993, combinada com o parágrafo 2º do artigo 15, 
da Resolução nº 28, de 20 de maio de 1998n.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

DESIGNAR ABRAHÃO REZENDE AIDAR, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista Le-
gislativo - atribuição Engenheiro, Classe “A”, Padrão 31, 
ponto nº 6.833, 1º substituto do Chefe de Seção, FC-05, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, na 
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Coordenação de Arquitetura e Engenharia, do Depar-
tamento Técnico, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 26 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR CARLOS CÉSAR FERREIRA DE 
SOUSA, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo - atribuição Operador de Audio-
visual, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.250, 1º 
Substituto do Chefe da Seção de Produção de Arquivos 
de Áudio, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, na Coordenação de Audiovisual, do 
Departamento Técnico, em seus impedimentos, no 
período de 01 a 09 de janeiro de 2005.

DESIGNAR CARLOS ROBERTO COUTO, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Clas-
se Especial, Padrão 30, ponto nº 5.216, 1º substituto 
do Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, na Coordenação de Apoio Técnico-
Administrativo, do Centro de Formação, Treinamento 
e Aperfeiçoamento, em seus impedimentos eventuais, 
a partir de 18 de novembro do corrente ano.

DESIGNAR FELÍCIO NATAL PALAZZO, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
- atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, ponto nº 5.344, 2º substituto do Chefe de 
Gabinete, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, no Gabinete do Líder do Partido So-
cialista Brasileiro, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 1º de dezembro do corrente ano.

DESIGNAR MARCELO WAGNER SILVA DOMIN-
GUES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Técnico Legislativo - atribuição Operador de Audiovi-
sual, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.259, 2º 
Substituto do Chefe da Seção de Produção de Arquivos 
de Áudio, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, na Coordenação de Audiovisual, do 
Departamento Técnico, em seus impedimentos even-
tuais, a partir de 02 de dezembro do corrente ano.

DESIGNAR MAURO LIMEIRA MENA BARRETO, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Clas-
se Especial, Padrão 30, ponto nº 4.392, 1º substituto 
do Diretor, FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, no Departamento de Material e Patri-
mônio, em seus impedimentos, no período de 20 de 
dezembro de 2004 a 09 de janeiro de 2005.

DESIGNAR NATÁLIA VELOSO BARBOSA, pon-
to nº 5.775, e MÁSSIMO JÓRIO VEIGA DE LEMOS, 
ponto nº 5.470, ocupantes de cargo da Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assis-
tente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, para 
substituírem, sucessivamente, o Chefe da Assessoria 
Jurídica, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 

Deputados, no Departamento de Pessoal, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 02 de dezembro 
do corrente ano.

DESIGNAR OSMAR GONDIM DANTAS JU-
NIOR, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo - atribuição Analista de Informá-
tica Legislativa, Classe Especial, Padrão 41, ponto 
nº 5.234, 1º substituto do Chefe da Assessoria de 
Projetos Especiais, FC-08, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, na Diretoria-Geral, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 13 de dezembro 
do corrente ano.

DESIGNAR STELLA RIBEIRO DE CASTRO, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Classe 
Especial, Padrão 30, ponto nº 5.449, 2

a
 substituta da 

Chefe da Seção de Fiscalização, FC-05, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Secretaria 
Executiva do Pró-Saúde, em seus impedimentos even-
tuais, a partir de 1º de novembro do corrente ano. 

Câmara Dos Deputados, 8 de dezembro de 2004.–
joão Paulo Cunha, Presidente.

RESENHAS 
PRIMEIRA-SECRETARIA 

RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA 
 EXPEDIDA EXTERNA 

RELATIVA A REQUERIMENTO DE I 
NFORMAÇÃO E INDICAÇÃO 

NOVEMBRO/2004

Ofício 1SECM/RI
3013, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 

República, encaminha cópia da Indicação nº 3968 de 
2004, de autoria do Deputado CELSO RUSSOMANNO, 
sobre a revisão do Plano Nacional de Turismo de modo 
a contemplar as pessoas portadoras de deficiências.

3014, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3969 
de 2004, de autoria do Deputado JOÃO MENDES DE 
JESUS, a implementação de bases de atendimento 
em saúde nas comunidades carentes cuja população 
resida em morros do município do Rio de Janeiro, vi-
sando facilitar a locomoção de vítimas de enfermida-
des ou acidentes a serem atendidas pelo Serviço de 
Atendimento Móvel às Urgências – SAMU/192.

3015, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 3970 de 
2004, de autoria do Deputado BISMARCK MAIA, su-
gerindo a criação de comissão especial para investigar 
denúncia a respeito do Programa Bolsa-Família.

3016, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3971 
de 2004, de autoria do Deputado JURANDIR BOIA, 
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sugerindo no âmbito do Conselho Monetário Nacional, 
edição de norma que obrigue as instituições bancá-
rias a fornecerem, uma vez por mês, sem ônus para 
o correntista, “extrato consolidado detalhado”, discri-
minando minuciosamente todos os lançamentos em 
sua conta corrente.

3017, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3972, 
de 2004, de autoria do Deputado NELSON MARQUE-
ZELLI, sugerindo a implantação de um Centro de Pes-
quisas Citrícolas da Embrapa, no município de Bebe-
douro, Estado de São Paulo.

3018, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3973 
de 2004, de autoria do Deputado OSVALDO REIS, 
sugerindo a oferta de cursos de técnicas agrícolas, 
alfabetização e escolarização aos filhos dos trabalha-
dores rurais sem-terra.

3019, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3974 
de 2004, de autoria do Deputado NEUTON LIMA, su-
gerindo a extinção do horário de verão.

3020, 05.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 3975 de 
2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEIDA, 
sugerindo a imediata homologação da reserva indíge-
na Raposa Serra do Sol.

3022, 08.11.2004, ao Ministério da Justiça, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 1866, 
de 2004, de autoria da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E CONTROLE, sobre produtos, subs-
tâncias ou drogas ilícitas que causem dependência 
física ou psíquica.

3023, 08.11.2004, ao Ministério da Justiçal, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 1960, 
de 2004, de autoria do Deputado ALMIR MOURA, so-
bre as denúncias apuradas pela Secretaria de Direito 
Econômico contra o grupo Coca-Cola (AMBEV).

3024, 08.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 1974, 
de 2004, de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, sobre importação de produtos sujei-
tos a licenciamento não automático.

3025, 08.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimentos, encaminha cópia do Re-
querimento de Informação nº 1975, de 2004, de auto-
ria da COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
sobre importação de produtos sujeitos a licenciamento 
não automático.

3026, 08.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2062, de 2004, de autoria do Deputado MAX RO-
SENMANN, sobre o total de recursos despendidos 

pela empresa Itaipu Binacional no patrocínio da revista 
intitulada: “Cadernos da Ilha”.

3027, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia do Requerimento de 
Informação nº 2104, de 2004, de autoria do Deputado 
CELSO RUSSOMANNO, sobre a utilização de cartões 
de crédito corporativo por parte de servidores da Pre-
sidência da República.

3028, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3958 
de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ DIVINO, suge-
rindo no âmbito da Secretaria Nacional de Assistência 
Social, a inclusão de medidas que especifica no Pro-
grama de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

3029, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3959 
de 2004, de autoria do Deputado EDSON DUARTE, 
sugerindo a criação de linha de crédito especial para 
os universitários adquirirem livros didáticos.

3030, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da Repú, encaminha cópia da Indicação nº 3960 de 
2004, de autoria da Deputada SANDRA ROSADO, su-
gerindo no âmbito do Banco do Brasil, a instalação de 
um posto de serviços bancários na Cidade de Serra 
do Mel, no Estado do Rio Grande do Norte.

3031, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3961 
de 2004, de autoria da Deputada SANDRA ROSADO, 
sugerindo no âmbito da Petrobrás, o financiamento e a 
construção de aterro sanitário na Cidade de Mossoró, 
no Estado do Rio Grande do Norte.

3032, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3962 
de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA, sugerindo a adoção de medidas que garantam o 
pagamento integral dos dias parados na recente greve 
dos bancários.

3033, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3963 
de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA, sugerindo a criação de um disque-denúncia para 
cidadãos que objetivam revelar irregularidades no Pro-
grama Bolsa Família do Governo federal.

3034, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 3964 de 
2004, de autoria do Deputado LOBBE NETO, sugerindo 
a criação do Programa Brasileiro de Reciclagem.

3035, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3965 
de 2004, de autoria da Deputada MARIA HELENA, 
sugerindo a edição de norma que permita nova opção 
aos servidores públicos federais para o recebimento da 
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vantagem de 28,86%, objeto de decisão do Supremo 
Tribunal Federal.

3036, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 3966 de 
2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEIDA, 
sugerindo a homologação do uso das pistas de pouso 
nos municípios de Assis Brasil, Jordão, Manoel Urba-
no, Marechal Thamauturgo, Plácido de Castro, Porto 
Walter, Santa Rosa do Purus.

3037, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 3976 de 
2004, de autoria do Deputado LINCOLN PORTELA, 
sugerindo a criação da senha-alarme.

3038, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3977 
de 2004, de autoria do Deputado ZÉ GERALDO, su-
gerindo a correção do valor máximo, por pessoa, do 
Fundo Garantidor de Créditos.

3039, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3978 
de 2004, de autoria da Deputada MARIA HELENA, 
sugerindo a edição de norma destinada à extensão da 
Gratificação Específica de Atividade Docente – GEAD 
aos detentores do cargo de Professor de 1º e 2º Graus 
dos extintos Territórios Federais de Roraima, Rondô-
nia e Amapá.

3040, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3979 
de 2004, de autoria da Deputada MARIA HELENA, 
sugerindo a edição de norma destinada à regulamen-
tação da Lei nº 10.486 de 2002, que dispõe sobre a 
remuneração dos militares do Distrito Federal e dos 
extintos Territórios Federais.

3041, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3980 
de 2004, de autoria do Deputado ALCEU COLLARES, 
sugerindo que determine o retorno ao Brasil das forças 
militares que se encontram no Haiti.

3042, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3981 
de 2004, de autoria do Deputado LUPÉRCIO RAMOS, 
sugerindo a recuperação de trechos da rodovia BR-
319, nos Kms 22 e 35, entre as cidades de Manaus 
e Careiro.

3043, 08.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3982 
de 2004, de autoria da Deputada SANDRA ROSADO, 
sugerindo o acompanhamento de todas as ações do 
Programa Bolsa Família, bem como sejam instituídas 
medidas de controle ao aludido programa em todos os 
municípios do Brasil.

3071, 12.11.2004, ao Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, encaminha 

cópia do Requerimento de Informação nº 2052, de 2004, 
de autoria do Deputado JOÃO MAGNO, a respeito do 
uso do chá hoasca em contexto religioso.

3072, 12.11.2004, ao Ministério dos Transpor-
tes, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2126, de 2004, de autoria do Deputado MILTON 
CARDIAS, sobre serviços de transporte ferroviário 
sob a responsabilidade da empresa América Latina 
Logística (ALL), detentora da concessão da malha 
ferroviária sul.

3073, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2127, de 2004, de autoria da Deputada ZELINDA 
NOVAES, sobre o lançamento do selo “Bicentenário 
de Nascimento de Allan Kardec”.

3074, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2128, 
de 2004, de autoria da Deputada GORETE PEREIRA, 
solicitando esclarecimentos, no âmbito da Rede Sarah 
de Hospitais do Aparelho Locomotor, sobre a unidade 
de Fortaleza, Ceará.

3075, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2129, de 2004, de autoria da Deputada LUCIANA 
GENRO, sobre a 6ª Rodada de Licitações das Bacias 
Sedimentares.

3076, 12.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2130, de 2004, de autoria do Deputado ALBERTO 
FRAGA, sobre a existência de áreas residenciais no 
projeto de ampliação do Parque Nacional de Brasília 
(PL nº 4186, de 2004).

3077, 12.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, encaminha cópia do Requerimento de 
Informação nº 2131, de 2004, de autoria da Deputada 
MARIA HELENA, sobre o quantitativo e a utilização de 
recursos destinados à construção e manutenção de 
estradas e pontes que dão acesso aos assentamen-
tos rurais instituídos por esse Ministério no Estado de 
Roraima, no ano de 2004.

3078, 12.11.2004, ao Ministério das Comunicaa-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2132, de 2004, de autoria do Deputado EDSON 
DUARTE, sobre pagamento de diárias, efetuado pela 
Anatel, a agentes da Polícia Federal.

3079, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2133, de 2004, de autoria do Deputado EDSON 
DUARTE, sobre fiscalização nos sistemas de cobrança 
das empresas de telefonia.

3080, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
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ção nº 2134, de 2004, de autoria do Deputado EDSON 
DUARTE, sobre rádios comunitárias.

3081, 12.11.2004, ao Ministério da Justiça, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2135, 
de 2004, de autoria do Deputado EDSON DUARTE, 
sobre convênio firmado com o Governo dos Estados 
Unidos para a prevenção do tráfico de drogas.

3082, 12.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2136, de 2004, de autoria do Deputado EDUAR-
DO PAES, reiterando o Requerimento de Informação nº 
2019 de 2004, no qual solicita esclarecimentos quanto 
a situação atual do imóvel de propriedade do INSS, 
situado no Bairro Inhaúma, cidade do Rio de Janeiro.

3083, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2138, de 2004, de autoria do Deputado RAFA-
EL GUERRA, sobre o Programa Saúde do Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust).

3084, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2139, de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ 
CARLOS MACHADO, sobre os poços produtores de 
petróleo e gás natural localizados no Estado de Sergi-
pe; critérios de rateio da produção desses poços; forma 
de fiscalização dessa produção; critérios de valoriza-
ção do petróleo e do gás natural; valores relativos à 
mencionada produção pagos ao Estado de Sergipe e 
a seus municípios, bem como aos proprietários das 
terras onde estão localizados tais poços.

3085, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2140, de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ 
CARLOS MACHADO, solicitando esclarecimentos do 
Departamento Nacional de Produção Mineral sobre 
a produção e comercialização de cloreto de sódio e 
cloreto de potássio em Sergipe, nas minas operadas 
pela Companhia Vale do Rio Doce, bem como mapa 
contendo projeção do solo nas áreas exploradas pela 
referida empresa e os valores pagos ao Estado de Ser-
gipe e aos municípios a título de CFEM, como também 
os valores pagos aos proprietários de terra onde estão 
localizadas as referidas minas.

3086, 12.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Re-
querimento de Informação nº 2141, de 2004, de autoria 
do Deputado EDSON DUARTE, sobre declarações da 
DFA – RS liberando o plantio de transgênicos.

3087, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2142, de 2004, de autoria do Deputado NEUTON 

LIMA, sobre as condições de instalação de antena do 
serviço móvel celular.

3088, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2143, 
de 2004, de autoria do Deputado EDSON DUARTE, 
sobre os efeitos danosos à saúde relacionados a an-
tenas de telefonia celular.

3089, 12.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2144, de 2004, de autoria do Deputado EDSON 
DUARTE, sobre os efeitos sobre o meio ambiente, re-
lacionados a antenas de telefonia celular.

3090, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2145, de 2004, de autoria do Deputado EDSON 
DUARTE, solicitando esclarecimentos à ANATEL 

sobre estudos dos efeitos sobre a saúde e meio 
ambiente relacionados a antenas de telefonia celular.

3091, 12.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2146, de 2004, de autoria do Deputado 
EDSON DUARTE, sobre os projetos de transposição 
do Rio São Francisco.

3092, 12.11.2004, ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2147, de 2004, de autoria do Deputado 
EDSON DUARTE, sobre as instalações da mineração 
de urânio de Caitité, Bahia.

3093, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, en-
caminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2148, de 2004, de autoria da Deputada VANESSA 
GRAZZIOTIN, sobre o PAB para Assistência Farma-
cêutica Básica, realizado no Município de Beruri, no 
Estado do Amazonas.

3094, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2149, 
de 2004, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIO-
TIN, sobre o PAB para Atendimento Assistencial Básico 
a Parte Fixa do Piso de Atenção Básica, realizado no 
Município de Beruri, no Estado do Amazonas.

3095, 12.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2150, de 2004, de autoria da Deputada 
VANESSA GRAZZIOTIN, sobre a obra naval do Fundo 
de Investimento da Amazônia – FINAM, realizada no 
Município de Beruri, no Estado do Amazonas.

3096, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2151, 
de 2004, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIO-
TIN, sobre o Programa de Implantação, Aparelhamento 
e Adequação de Unidades do SUS, realizado no Mu-
nicípio de Beruri, no Estado do Amazonas.
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3097, 12.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2152, 
de 2004, de autoria da Deputada VANESSA GRAZZIO-
TIN, sobre o Programa de Construção e Ampliação ou 
Melhoria dos Serviços de Abastecimento de Água para 
Controle de Agravos realizado no Município de Beruri, 
no Estado do Amazonas.

3098, 12.11.2004, ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2153, de 2004, de autoria 
do Deputado HELENO SILVA, sobre a Execução Or-
çamentária de 2004, informando a distribuição por re-
gião brasileira.

3099, 12.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2154, de 2004, de autoria do 
Deputado REGINALDO LOPES, sobre a Portaria nº 71, 
de 2004, pela qual a Secretaria de Defesa Agropecu-
ária instituiu consulta pública visando a adoção de um 
novo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
de Bebidas Lácteas.

3100, 12.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Infor-
mação nº 2155, de 2004, de autoria do Deputado 
MAURÍCIO RABELO, sobre estimativa de despesas 
a serem geradas com a instituição do benefício au-
xílio-funeral.

3101, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2156, de 2004, de autoria do Deputado ANDRÉ LUIZ, 
sobre o trabalho de fiscalização fiscal nas 89 unidades 
da rede de lojas Marabraz, no Estado de São Paulo.

3102, 12.11.2004, ao Ministério da Justiçal, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2157, 
de 2004, de autoria do Deputado ALBERTO FRAGA, 
sobre os convênios firmados entre o Governo do Distrito 
Federal e o Ministério da Justiça/Senasp, com recursos 
do Fundo Nacional de Segurança Pública.

3103, 12.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2158, de 2004, de autoria do Deputado PASTOR 
FRANCISCO OLÍMPIO, sobre o Programa Universi-
dade para Todos (PROUNI).

3104, 12.11.2004, ao Ministério das Relações 
Exteriores, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2159, de 2004, de autoria da Deputada 
JANDIRA FEGHALI, sobre a posição brasileira acer-
ca da manutenção de militares norte-americanos em 
território colombiano.

3105, 12.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2160, de 2004, de 

autoria do Deputado LUIZ CARLOS HAULY, sobre a 
questão do comércio exterior entre Brasil e Rússia.

3106, 12.11.2004, ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2161, de 2004, de autoria da COMISSÃO 
DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO 
PÚBLICO, solicitando esclarecimentos sobre os muni-
cípios brasileiros que, na qualidade de empregadores, 
recolheram valores às contas vinculadas ao FGTS, 
em virtude de existirem em suas folhas de pagamento 
servidores celetistas não optantes.

3107, 12.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2162, de 2004, de autoria do Deputado LOBBE NETO, 
sobre mudança no resultado de seleção de beneficia-
dos do FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior.

3108, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2163, de 2004, de autoria do Deputado LOBBE NETO, 
solicitando esclarecimentos, no âmbito da Caixa Econô-
mica Federal, sobre mudança no resultado de seleção 
de beneficiados do FIES – Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior.

3109, 12.11.2004, ao Ministério da Justiça, en-
caminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2164, de 2004, de autoria do Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, sobre a situação de saúde no sistema 
prisional brasileiro.

3110, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2165, de 2004, de autoria do Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, sobre a evolução orçamentária dos gastos 
nos setores considerados sociais e os gastos com juros, 
encargos e serviços da dívida pública externa.

3111, 12.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Re-
querimento de Informação nº 2166, de 2004, de autoria 
do Deputado CELSO RUSSOMANNO, sobre pesqui-
sa e monitoramentos relacionados com estudos das 
alterações climática.

3112, 12.11.2004, ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2167, de 2004, de autoria 
do Deputado CELSO RUSSOMANNO, sobre estatís-
ticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE, sobre moradores de rua.

3113, 12.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de Infor-
mação nº 2168, de 2004, de autoria da Deputada LUCI 
CHOINACKI, sobre a execução do FINAM e do FDA.

3114, 12.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Re-
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querimento de Informação nº 2169, de 2004, de auto-
ria da Deputada LUCI CHOINACKI, sobre os estoques 
públicos de alimentos.

3115, 12.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Re-
querimento de Informação nº 2170, de 2004, de auto-
ria da Deputada LUCI CHOINACKI, sobre o setor de 
sementes no Brasil e a produção de soja genetica-
mente modificada.

3116, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2171, 
de 2004, de autoria da Deputada LUCI CHOINACKI, 
sobre a execução do Imposto Territorial Rural – ITR.

3117, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2172, 
de 2004, de autoria da COMISSÃO DE DESENVOL-
VIMENTO ECONÕMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 
sobre as despesas realizadas pelo Banco do Brasil 
para organizar a torcida que acompanhou as finais da 
Liga Mundial de Vôlei, em Roma, e sobre a organiza-
ção de torcida para comparecer a eventos esportivos 
dos Jogos Olímpicos de Atenas – 2004.

3118, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2173, de 2004, de autoria do Deputado EDUARDO 
PAES, sobre contratações, pelo Banco do Brasil, de 
institutos de pesquisa de opinião.

3119, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2174, de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA 
ALMEIDA, sobre a elaboração de projeto de lei relati-
vo às atividades dos bancos de dados e cadastros de 
consumidores e congêneres.

3120, 12.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2175, de 2004, de autoria do Deputado LINO 
ROSSI, sobre empresas de radiodifusão.

3121, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2177, de 2004, de autoria do Deputado MILTON 
CARDIAS, sobre a posição oficial desse Ministério a 
respeito do Protocolo de Kyoto.

3122, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2178, 
de 2004, de autoria do Deputado RODRIGO MAIA, so-
bre contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal 
e o Município de Vitória da Conquista, Bahia.

3123, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2179, de 2004, de autoria do Deputado RODRIGO 
MAIA, sobre convênio firmado entre a Petrobrás e o 
Município de Vitória da Conquista – BA.

3124, 12.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2180 de 2004, de 
autoria da Deputada MARIA HELENA, sobre a imple-
mentação, gestão, execução financeira e mecanismos 
de fiscalização e avaliação do Programa Bolsa Família 
nos municípios brasileiros.

3125, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2181, de 2004, de autoria do Deputado ANTONIO 
CARLOS MENDES THAME, solicitando informações 
complementares sobre convênios, contratos e repas-
ses de recursos pela Petrobás para municípios, orga-
nizações governamentais e não governamentais, em 
2003 e 2004, que não constaram da resposta ao Re-
querimento nº 2042, de2004.

3126, 12.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2182, de 2004, de autoria do Deputado DAVI 
ALCOLUMBRE, sobre a revisão dos benefícios de 
prestação continuada.

3127, 12.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2183, de 2004, de autoria do Deputado DAVI AL-
COLUMBRE, sobre o programa denominado PROE-
COTUR. 

3128, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2186, 
de 2004, de autoria do Deputado DAVI ALCOLUMBRE, 
sobre os processos de servidores que aguardam pa-
gamentos de retroativos de pensão e outros.

3129, 12.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2185, de 2004, de 
autoria do Deputado DAVI ALCOLUMBRE, sobre a re-
visão dos benefícios de prestação continuada.

3130, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2184, de 2004, de autoria do Deputado DAVI ALCO-
LUMBRE, sobre os benefícios concedidos aos policiais 
e bombeiros militares do ex-Território do Amapá.

3131, 12.11.2004, à Secretaria de Comunicação 
de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2187, de 2004, de autoria do Deputado 
GEDDEL VIEIRA LIMA, sobre as empresas de publi-
cidade que prestam serviços ao Governo Federal e 
campanhas publicitárias por elas realizadas.

3132, 12.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2188, de 2004, de autoria do Deputado PROFESSOR 
IRAPUAN TEIXEIRA, sobre o funcionamento das es-
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colas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST).

3133, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2189, 
de 2004, de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS 
MENDES THAME, sobre a adoção de cédulas confec-
cionadas com polímeros.

3134, 12.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2190, de 2004, de autoria do Deputado ZÉ GERAL-
DO, sobre o saldo devedor das operações contratadas 
junto à União pelas prefeituras municipais no Estado 
do Pará.

3135, 12.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Infor-
mação nº 2191, de 2004, de autoria do Deputado ZÉ 
GERALDO , sobre a atual situação das prefeituras mu-
nicipais do Estado do Pará, junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS),

3136, 12.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2192, de 2004, de autoria do Deputado 
EDSON DUARTE, sobre o projeto técnico de transpo-
sição do rio São Francisco.

3137, 12.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2194, de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ 
CARLOS ALELUIA, sobre correspondência enviada, 
pouco antes do primeiro turno das eleições municipais, 
a aposentados e pensionistas, versando sobre o acesso 
a linhas de crédito com taxas de juros reduzidas.

3138, 12.11.2004, ao Ministério de Minas e Ener-
gia, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2195, de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ 
CARLOS ALELUIA, sobre a campanha publicitária do 
Programa Luz para Todos, especialmente no Estado 
de Minas Gerais.

3139, 12.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2198, de 2004, de autoria da Deputada LUCIANA 
GENRO, sobre processos e documentos que instruem 
o pedido de autorização de funcionamento de esco-
las médicas.

3146, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 3983 
de 2004, de autoria do Deputado JORGE GOMES, 
sugerindo a criação da Rede Nacional de Bibliotecas 
Virtuais de modo a suprir a carência de material de 
ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras.

3147, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia das Indicações nºs 
3984 a 4075 de 2004, de autoria do Deputado CAR-
LOS NADER, sugerindo a implantação do Programa 

de Saneamento e Melhorias Sanitárias nos municípios 
que menciona, no Estado do Rio de Janeiro.

3148, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4076 de 
2004, de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, 
sugerindo a elaboração de instrumento legal interna-
cional visando estebelecer critérios para ressarcir o 
atendimento aos cidadãos paraguaios e bolivianos em 
unidades de saúde públicas brasileiras e a consequente 
e imediata interrupção da “Operação SUS-Brasil” da 
Polícia Federal Brasileira.

3149, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4077 de 
2004, de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, 
sugerindo a elaboração de instrumento legal interna-
cional visando estabelecer critérios para ressarcir o 
atendimento aos cidadãos paraguaios e bolivianos em 
unidades de saúde públicas brasileiras e a conseqüente 
e imediata interrupção da “Operação SUS-Brasil” da 
Polícia Federal Brasileira.

3150, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4078 de 
2004, de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, 
sugerindo a elaboração de instrumento legal interna-
cional visando estebelecer critérios para ressarcir o 
atendimento aos cidadãos paraguaios e bolivianos em 
unidades de saúde públicas brasileiras e a consequente 
e imediata interrupção da “Operação SUS-Brasil” da 
Polícia Federal Brasileira.

3151, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4079 de 
2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEIDA, 
sugerindo que o Departamento de Aviação Civil incen-
tive a empresa aérea Varig a retomar a regularidade 
de vôos para Cruzeiro do Sul, no Acre.

3152, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4080 
de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA, sugerindo a implantação de cobertura de telefonia 
celular no Município de Plácido de Castro, no Estado 
do Acre.

3153, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4081 
de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA, sugerindo a instalação de telefones públicos na 
localidade de Alcoobrás, no Município de Capixaba, 
no Estado do Acre.

3154, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4082 de 
2004, de autoria do Deputado BETO ALBUQUERQUE, 
sugerindo a alteração do Decreto Federal nº 62.724, 
de 1968, que estabelece normas gerais de tarifação 
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para as empresas concessionárias de serviço público 
de energia elétrica.

3155, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4083 
de 2004, de autoria do Deputado MILTON CARDIAS, 
sugerindo a inclusão dos alunos de escolas especiais 
no cômputo geral do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica – Fundeb, em atendi-
mento à solicitação da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Marau – RS.

3156, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4084 
de 2004, de autoria do Deputado MILTON CARDIAS, 
sugerindo alterações na Portaria MF nº 49, de 2004, 
que fixou novos valores para inscrição e execução da 
Dívida Ativa da União.

3157, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4085 de 
2004, de autoria do Deputado DAVI ALCOLUMBRE, 
sugerindo o envio ao Congresso Nacional de projeto 
de lei versando sobre a vedação do uso dos prefixos 
0300 ou assemelhados para acesso telefônico a cen-
trais de atendimento aos cidadãos.

3158, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4086 de 
2004, de autoria do Deputado DAVI ALCOLUMBRE, 
sugerindo a edição de medida provisória promovendo 
a regularização dos servidores do quadro de Fiscal 
Federal Agropecuário.

3159, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4087 de 
2004, de autoria do Deputado MARCELLO SIQUEIRA, 
sugerindo a adoção de providências para reverter a si-
tuação de abandono da BR-101 e da BR-267, devido 
à falta de recursos para ações de conservação.

3160, 17.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4088 de 
2004, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, 
sugerindo a construção de uma rótula na BR-282, Km 
4, interseção com a avenida Bruno Luersen, no Estado 
de Santa Catarina.

3193, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4089, de 
2004, de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, 
sugerindo análise acerca da possível não inclusão da 
previsão de ressarcimento aos Estados, em atenção 
à Lei Kandir, no Orçamento Federal para o exercício 
de 2005.

3194, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4090, 
de 2004, de autoria da Deputada MARIA DO ROSÁ-
RIO, sugerindo a revogação imediata do Decreto nº 
4.553, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre 

a salvaguarda de dados, informações, documentos 
e materiais sigilosos de interesse da segurança da 
sociedade e do Estado, no âmbito da Administração 
Pública Federal.

3195, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4091, de 
2004, de autoria do Deputado CARLOS SOUZA, su-
gerindo instituir, na cidade de Manaus, uma exposição 
permanente de todos os produtos gerados a partir de 
pesquisas e tecnologias desenvolvidas pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia. (INPA).

3196, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4092, 
de 2004, de autoria da Deputada CELCITA PINHEIRO, 
sugerindo providências no sentido da elevação dos 
valores de referência pagos às entidades prestadoras 
de assistência social ao idoso.

3197, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4093, 
de 2004, de autoria da Deputada CELCITA PINHEIRO, 
sugerindo a ampliação do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) aos alunos do ensino médio matricu-
lados nas escolas públicas estaduais de todo o País.

3198, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia das Indicações nºs 4094 
a 4115, de 2004, de autoria do Deputado CARLOS 
NADER., sugerindo a implantação do Programa de 
Expansão da Educação Profissional nos mencionados 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

3199, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4116 de 
2004, de autoria do Deputado SEBASTIÃO MADEIRA, 
sugerindo por intermédio da Casa Civil da Presidência 
da República, a obrigatoriedade de implementação de 
controle social no cadastramento do Programa Bolsa 
Família e do efetivo pagamento dos respectivos be-
nefícios por meio da instalação de Comitês Gestores 
locais, ou pela utilização de outros conselhos sociais 
já existentes nos municípios, bem como do estabe-
lecimento de controles efetivos do cumprimento das 
contrapartidas dos beneficiários.

3200, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4117 de 
2004, de autoria do Deputado SEBASTIÃO MADEIRA, 
sugerindo por intermédio do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, o restabelecimento 
da obrigatoriedade de implementação de controle so-
cial no cadastramento do Programa Bolsa Família e 
do efetivo pagamento dos respectivos benefícios por 
meio da instalação de Comitês Gestores locais, ou 
pela utilização de outros conselhos sociais já existen-
tes nos municípios, bem como do estabelecimento de 
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controles efetivos do cumprimento das contrapartidas 
dos beneficiários.

3201, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4118 de 
2004, de autoria do Deputado JOÃO CAMPOS, suge-
rindo a publicação de ato normativo por esse Ministério 
que classifique as espécies consideradas “madeiras de 
lei”, conforme o art.45 da Lei nº 9605, de 1998.

3202, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4119, 
de 2004, de autoria do Deputado JOÃO PAULO GO-
MES DA SILVA, sugerindo providências no sentido de 
exigir das emissoras de rádio a divulgação dos nomes 
dos autores e intérpretes de obras musicais por elas 
veiculadas.

3203, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4120 
a 4143, de 2004, de autoria do Deputado CARLOS 
NADER, sugerindo a implantação do Programa de 
Expansão da Educação Profissional nos mencionados 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

3204, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4144 
a 4188, de 2004, de autoria do Deputado CARLOS 
NADER, sugerindo a implantação do Programa de 
Expansão da Educação Profissional nos mencionados 
municípios do Estado do Rio de Janeiro.

3205, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4189, 
de 2004, de autoria do Deputado BERNARDO ARIS-
TON, sugerindo a criação do Plano Comunitário de 
Informação (PCI).

3209, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4193, de 
2004, de autoria da COMISSÃO DE TURISMO E DES-
PORTO, sugerindo a adoção do ano de 2005 como o 
“Ano Nacional do Esporte e da Atividade Física”.

3210, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4195, de 
2004, de autoria da Deputada ANN PONTES, sugerindo 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República a 
criação do Ministério da Amazônia Brasileira.

3211, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4196, de 
2004, de autoria do Deputado CELSO RUSSOMAN-
NO, sugerindo a adoção do Exame de Qualificação 
para Médicos.

3212, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4198 de 
2004, de autoria do Deputado LEONARDO MONTEI-
RO, sugerindo a adoção de medidas relativas à BR-
367, trecho que compreende as cidades de Itaobim 
até Salto da Divisa, em Minas Gerais.

3213, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4200 
de 2004, de autoria da Deputada LUCIANA GENRO, 
sugerindo a adoção de medidas em relação às cirur-
gias de reconstituição da mama. 

3214, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4201 
de 2004, de autoria do Deputado FERNANDO CORU-
JA, sugerindo a recuperação da BR-362 no Estado de 
Santa Catarina.

3215, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4202 de 
2004, de autoria do Deputado FERNANDO CORUJA, 
sugerindo a recuperação da BR-116, no Estado de 
Santa Catarina.

3217, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4204 
de 2004, de autoria da Deputada YEDA CRUSIUS, 
sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República a maior brevidade possível na implantação 
das propostas anexas, relativas à solução da crise do 
transporte aéreo regular de passageiros no Brasil.

3218, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4205 de 
2004, de autoria do Deputado RONALDO VASCON-
CELLOS, sugerindo a edição de resolução específica 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
regulando a destinação pós-consumo e outros aspectos 
do controle ambiental das lâmpadas mercuriais.

3219, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4206 
de 2004, de autoria da Deputada NICE LOBÃO, su-
gerindo o envio de projeto de lei ou de medida provi-
sória, dispondo sobre o Plano de Cargos e Salários 
dos Servidores Administrativos da Polícia Rodoviária 
Federal.

3220, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4207 
de 2004, de autoria do Deputado EDSON DUARTE, 
sugerindo que oriente ação diplomática no sentido 
de fazer o Brasil protagonizar campanha internacio-
nal pela adesão ao Protocolo de Quioto à Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de 
Clima por parte dos países que não o fizeram, bem 
como que coordene, em conjunto com os Ministérios 
do Meio Ambiente e das Cidades, grupo de estudos 
para avaliar a forma como o Brasil tem cumprido suas 
obrigações em relação aos compromissos assumidos 
quando da ratificação desse importante instrumento 
normativo internacional.

3221, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência 
da República, encaminha cópia da Indicação nº 4208 
de 2004, de autoria do Deputado JOÃO GRANDÃO, 
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sugerindo o acatamento da proposta de trabalho sub-
metida pela Faculdade Latino-Americana de Ciências 
Sociais (Flacso) ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).

3222, 25.11.2004, à Casa Civil da Presidência da 
República, encaminha cópia da Indicação nº 4209 de 
2004, de autoria do Deputado JORGE GOMES, suge-
rindo a implantação da Fábrica da Empresa Brasileira 
de Hemoderivados e Biotecnologia em Pernambuco. 

3229, 29.11.2004, ao Tribunal de Contas da União, 
encaminha cópia da Indicação nº 4190, de 2004, de 
autoria do Deputado VITTORIO MEDIOLI, sugerindo 
a criação do Ìndice de Desenvolvimento Municipal 
(IDM).

3230, 29.11.2004, ao Superior Tribunal de Jus-
tiça, encaminha cópia da Indicação nº 4191,de 2004, 
de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, suge-
rindo a agilização no processo de instalação de varas 
federais nos municípios de Coxim e Naviraí, em Mato 
Grosso do Sul, de acordo com o disposto na Lei nº 
10.772, de 21 de novembro de 2003.

3231, 29.11.2004, ao Superior Tribunal de Justi-
ça, encaminha cópia da Indicação nº 4192, de 2004, 
de autoria do Deputado GERALDO RESENDE, suge-
rindo a agilização no processo de instalação de Varas 
Federais nos municípiod de Coxim e Naviraí, em Mato 
Grosso do Sul, de acordo com o disposto na Lei nº 
10.772, de 21.11.2003.

3232, 29.11.2004, ao Supremo Tribunal Federal, 
encaminha cópia da Indicação nº 4203, de 2004, de 
autoria da Deputada YEDA CRUSIUS, sugerindo bre-
vidade na definição final de ações movidas pela Varig 
e outras empresas aéreas contra o Governo Federal.

3234, 30.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2196, de 2004, de 
autoria do Deputado CARLITO MERSS, sobre o “Pro-
grama de Modernização do Sistema Integrado de Trans-
porte Coletivo de Joinville e Requalificação de Áreas 
Urbanas”, firmado pelo convênio entre o BNDES e a 
Prefeitura Municipal de Joinville, por meio do contrato 
nº 02.2.948.2.1.

3235, 30.11.2004, ao Ministério da Defesa, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2200, 
de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA ALMEI-
DA, sobre relatório conclusivo de acidente aéreo.

3236, 30.11.2004, ao Ministério da Defesa, en-
caminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2201, de 2004, de autoria da Deputada PERPÉTUA 
ALMEIDA, sobre providências administrativas adota-
das em punição aos responsáveis pela nota crítica 
do Exército Brasileiro sobre as denúncias veiculadas 

recentemente no jornal “Correio Braziliense” sobre o 
caso Vladimir Herzog.

3237, 30.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2202, de 2004, de autoria do Deputado BISMARCK 
MAIA, sobre a transmissão pelo Canal 8 da empresa 
NET/Brasília – Canal Comunitário de programação es-
trangeira de teor político-partidário, gerada por canal 
de televisão da Venezuela.

3238, 30.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de Infor-
mação nº 2203, de 2004, de autoria da Deputada VA-
NESSA GRAZZIOTIN, sobre o Programa de Constru-
ção de Obras de Contenção de Enchentes – Convênio 
SIAFI nº 463880, no valor de R$ 300.000,00, realizado 
no Município de Beruri,no Estado do Amazonas.

3239, 30.11.2004, ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, encaminha cópia do Requerimento de Infor-
mação nº 2204, de 2004, de autoria da Deputada VA-
NESSA GRAZZIOTIN, sobre o Programa 1º Emprego 
na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

3240, 30.11.2004, ao Ministério da Saúde, en-
caminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2205, de 2004, de autoria da Deputada VANESSA 
GRAZZIOTIN, sobre implantação do Programa Far-
mácia Popular do Brasil na cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas.

3241, 30.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2206, de 2004, de autoria da 
Deputada VANESSA GRAZZIOTIN, sobre a existência 
do vírus da febre aftosa no Estado do Amazonas.

3242, 30.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2207, de 2004, de autoria da Deputada VANESSA GRA-
ZZIOTIN, sobre o Programa Bolsa-Escola, no valor de 
R$ 211.230,00, realizado no Município de Beruri, no 
Estado do Amazonas.

3243, 30.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2208, de 2004, de autoria da Deputada VANESSA 
GRAZZIOTIN, sobre o Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), realizado no município de Beruri, 
Estado do Amazonas.

3244, 30.11.2004, ao Ministério da Integração 
Nacional, encaminha cópia do Requerimento de In-
formação nº 2209, de 2004, de autoria da Deputada 
VANESSA GRAZZIOTIN, sobre o Programa de Cons-
trução e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura 
Hídrica – Convênio SIAFI nº 416669, no valor de R$ 
400.000,00, realizado no Município de Beruri, Estado 
do Amazonas.
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3245, 30.11.2004, ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2210, de 2004, de autoria 
do Deputado ALBERTO GOLDMANN, sobre Contrato 
firmado, no âmbito dessa Pasta, entre o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 
Movimento Brasil Competitivo, conforme extrato publi-
cado na pág.63 do DOU, de 2003.

3246, 30.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2211, 
de 2004, de autoria do Deputado DAVI ALCOLUMBRE, 
sobre repasses ao Estado do Amapá.

3247, 30.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2212, de 2004, de 
autoria do Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, 
sobre a execução do Programa de Modernização da 
Frota de Tratores Agrícolas, Implementos Associados 
e Colheitadeiras (Moderfrota).

3248, 30.11.2004, ao Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2213, de 2004, de autoria 
da Deputada JANDIRA FEGHALI, sobre o número de 
imóveis ociosos ou fora de sua finalidade no Estado 
do Rio de Janeiro.

3249, 30.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2214, de 2004, de autoria do Deputado MARCELINO 
FRAGA, sobre todos os relatórios de avaliação sobre 
cumprimento de metas, até a presente data, pelo Es-
tado do Espírito Santo.

3250, 30.11.2004, ao Ministério da Fazenda, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2215, 
de 2004, de autoria do Deputado MOREIRA FRANCO, 
sobre o montante da renúncia tributária objeto do Pro-
jeto de Lei nº 4369, de 2004.

3251, 30.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2216, 
de 2004, de autoria do Deputado ANTONIO CARLOS 
PANNUNZIO, sobre as viagens de trabalho realizadas 
no mês de outubro deste ano.

3252, 30.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, encaminha cópia do 
Requerimento de Informação nº 2217, de 2004, de au-
toria do Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, 
sobre as viagens de trabalho realizadas no mês de 
outubro deste ano.

3253, 30.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2218, de 2004, de 
autoria do Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO, sobre as viagens de trabalho realizadas no mês 
de outubro deste ano.

3254, 30.11.2004, à Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República, encaminha cópia do Requerimento de 
Informação nº 2219, de 2004, de autoria do Deputado 
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, sobre as viagens de 
trabalho realizadas no mês de outubro deste ano.

3255, 30.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2220, de 2004, de autoria do Deputado ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO, sobre as viagens de trabalho 
realizadas no mês de outubro deste ano.

3256, 30.11.2004, à Secretaria de Aqüicultura e 
Pesca da Presidência da República, encaminha cópia 
do Requerimento de Informação nº 2221, de 2004, de 
autoria do Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN-
ZIO, sobre as viagens de trabalho realizadas no mês 
de outubro deste ano.

3257, 30.11.2004, à Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da Repú-
blica, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2222, de 2004, de autoria do Deputado ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO, sobre as viagens de trabalho 
realizadas no mês de outubro deste ano.

3258, 30.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2223, de 2004, de autoria da COMISSÃO DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA, sobre ocorrências de desvios 
de recursos no Município de Igarapé Grande, Estado 
do Maranhão.

3259, 30.11.2004, ao Ministério da Previdência 
Social, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2224, de 2004, de autoria do Deputado CHICO 
ALENCAR, sobre o contrato do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) com a Fundação Universidade 
de Brasilia.

3260, 30.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2225, de 2004, de autoria do Deputado ADÃO PRETTO, 
sobre produtos apreendidos no porto de Santos.

3261, 30.11.2004, ao Ministério das Comunica-
ções, encaminha cópia do Requerimento de Informa-
ção nº 2226, de 2004, de autoria do Deputado ANTO-
NIO CARLOS BIFFI, sobre a fiscalização realizada 
pela Agência Nacional de Telecomunicações sobre 
os serviços prestados pela operadora de telefonia 
celular Vivo.

3262, 30.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2227 de 2004, de autoria do Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, sobre o ensino da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) nos cursos de formação de Educação 
Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério.

3263, 30.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
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2228, de 2004, de autoria do Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, sobre o funcionamento do sistema ope-
racional do Banco do Brasil S.A.

3264, 30.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2229, de 2004, de autoria do Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, sobre os devedores do Banco do Brasil 
e do Tesouro Nacional.

3265, 30.11.2004, ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminha cópia do Reque-
rimento de Informação nº 2230, de 2004, de autoria do 
Deputado EDSON DUARTE, sobre a aplicação da MP 
nº 131 e o Termo de Responsabilidade e Ajustamento 
de Conduta em todo País.

3266, 30.11.2004, ao Ministério da Educação, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2231, de 2004, de autoria do Deputado EDSON DU-
ARTE, sobre recursos destinados à publicidade.

3267, 30.11.2004, ao Ministério dos Transportes, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2232, de 2004, de autoria do Deputado EDSON DU-
ARTE, sobre a ferrovia Bahia-Oeste.

3268, 30.11.2004, ao Ministério dos Transportes, 
encaminha cópía do Requerimento de Informação nº 
2233, de 2004, de autoria do Deputado EDSON DU-
ARTE, sobre o processo de liquidação da Rede Fer-
roviária Federal.

3269, 30.11.2004, ao Ministério do Meio Ambien-
te, encaminha cópia do Requerimento de Informação 
nº 2234, de 2004, de autoria da Deputada ANN PON-
TES, sobre a venda ilegal do Heptacloro, assim como 
a exclusão do seu registro e de sua utilização.

3270, 30.11.2004, ao Ministério da Fazenda, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2235,de 2004, de autoria do Deputado JOSÉ CARLOS 
MACHADO, sobre metodologias e tratamentos aplica-
dos às diferenças de valores de arrecadação de IPI e 
IR declarados pela Secretaria do Tesouro Nacional e 
Secretaria da Receita Federal.

3271, 30.11.2004, ao Ministério da Saúde, enca-
minha cópia do Requerimento de Informação nº 2236, 
de 2004, de autoria do Deputado EDSON DUARTE, 
sobre inseticidas utilizados no combate à dengue.

3272, 30.11.2004, ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome, encaminha cópia do 
Requerimento de Informação nº 2237, de 2004, de au-
toria do Deputado FÁBIO SOUTO, sobre os recursos 
destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI).

3273, 30.11.2004, ao Ministério do Esporte, en-
caminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2238, de 2004, de autoria do Deputado FÁBIO SOU-
TO, sobre os recursos aplicados nos municípios baia-

nos, no âmbito do Programa “Segundo Tempo”, des-
se Ministério.

3274, 30.11.2004, ao Ministério dos Transportes, 
encaminha cópia do Requerimento de Informação nº 
2239, de 2004, de autoria do Deputado FÁBIO SOU-
TO, sobre o planejamento físico e financeiro para a 
recuperação das rodovias brasileiras.

PRIMEIRA-SECRETARIA 
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 

INTERNA  
RELATIVA A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

E INDICAÇÃO 
NOVEMBRO/04

Ofício 1SECM/RI
3003, 04.11.2004, à COMISSÃO DE MINAS E 

ENERGIA, encaminha cópia do Aviso nº 449-MF, de 
29 de outubro de 2004, do Ministério da Fazenda, em 
aditamento à resposta ao Requerimento de Informa-
ção nº 1931, de 2004.

3004, 04.11.2004, ao Deputado RODRIGO MAIA, 
encaminha cópia do Aviso nº 163/GM/ME, de 3 de no-
vembro de 2004, do Ministério do Esporte, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2086, de 2004.

3005, 04.11.2004, ao Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, encaminha cópia do Ofício nº 1121/SE-
COM-PR, de 3 de novembro de 2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2105, 
de 2004.

3006, 04.11.2004, ao Deputado CELSO RUSSO-
MANNO, encaminha cópia do Ofício nº 256-MP, de 29 
de outubro de 2004, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em resposta ao Requerimento 
de Informação nº 2106, de 2004.

3007, 04.11.2004, ao Deputado CELSO RUS-
SOMANNO, encaminha cópia do Ofício nº 1120/SE-
COM-PR, de 3 de novembro de 2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2107, 
de 2004.

3008, 04.11.2004, ao Deputado JÚLIO DELGA-
DO, encaminha cópia do Ofício nº 198/GM/MEC, de 
28 de outubro de 2004, do Ministério da Educação, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2109, 
de 2004.

3009, 04.11.2004, à Liderança do Partido dos 
Trabalhadores, encaminha cópia do Aviso nº 340/GM, 
de 11 de maio de 2001, do Ministério da Saúde, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 3003, de 
2001, de autoria do Deputado MARCOS CINTRA.

3010, 04.11.2004, ao Deputado INÁCIO ARRUDA, 
encaminha cópia do Ofício nº 274/MP, de 21 de julho 
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de 2000, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 1992, de 2000.

3011, 04.11.2004, à Deputada ANN PONTES, 
encaminha cópia do Aviso nº 218/MME, de 29 de ou-
tubro de 2004, do Ministério de Minas e Energia, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 2100, 
de 2004. 

3012, 04.11.2004, ao Deputado LUIZ CARLOS 
SANTOS, encaminha cópia do Aviso nº 217/MME, de 
29 de outubro de 2004, do Ministério de Minas e Ener-
gia, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
2102, de 2004.

3021, 05.11.2004, ao Deputado ALBERTO GOLD-
MAN, encaminha cópia do Ofício nº 1126/SECOM-PR, 
de 4 de novembro de 2004, da Secretaria de Comuni-
cação de Governo e Gestão Estratégica, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2085, de 2004.

3044, 09.11.2004, ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 224-MC, de 5 de 
novembro de 2004, do Ministério das Comunicações, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2114, 
de 2004.

3045, 11.11.2004, à Deputada VANESSA GRA-
ZZIOTIN, encaminha cópia do Ofício nº 28376/CGU-PR, 
de 5 de novembro de 2004, da Controladoria-Geral da 
União, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 1780, de 2004.

3046, 11.11.2004, ao Deputado GUILHERME 
MENEZES, encaminha cópia do Aviso nº 1081/GM, 
de 9 de novembro de 2004, do Ministério da Saúde, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2084, 
de 2004.

3047, 11.11.2004, ao Deputado ZEZÉU RIBEIRO, 
encaminha cópia do Aviso nº 1082/GM, de 9 de novem-
bro de 2004, do Ministério da Saúde, em resposta ao 
Requerimento de Informação nº 2092, de 2004.

3048, 11.11.2004, ao Deputado IRAPUAN TEIXEI-
RA, encaminha Ofício referente ao expediente (of.141) 
, com considerações a respeito dos Requerimentos de 
Informação nºs 2049 e 2054, de 2004.

3069, 11.11.2004, ao Deputado LUIZ CARREIRA, 
informa que até a presente data esta Secretaria não 
recebeu resposta do Requerimento de Informação nº 
2110, de 2004, encaminhado ao Ministério dos Trans-
portes em 5 de outubro do corrente ano por meio do 
Ofício 1 SECM/RI nº 2917.

3070, 11.11.2004, ao Deputado CARLOS SOU-
ZA, encaminha cópia do Aviso nº 871/GM, de 21 de 
agosto de 2003, do Ministério da Saúde, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 455, de 2003.

3049, 11.11.2004, ao Deputado MILTON CAR-
DIAS, encaminha cópia do Aviso nº 1327-C.Civil, de 

04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que encaminha o Aviso nº 148, de 31.08.04, do 
Ministério do Meio Ambiente, em resposta à Indicação 
nº 2162, de 2004.

3050, 11.11.2004, ao Deputado REGINALDO 
LOPES, encaminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que encaminha o Ofício nº 3786, de 05.10.04, do 
Ministério dos Transportes, em resposta à Indicação 
nº 2446, de 2004.

3051, 11.11.2004, ao Deputado SÉRGIO MIRAN-
DA, encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 04 
de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência 
da República, que encaminha o Ofício nº 1499, de 
11.10.04, do Ministério do Trabalho e Emprego, em 
resposta à Indicação nº 2448, de 2004.

3052, 11.11.2004, à Deputada ANN ´PONTES, 
encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 04 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, que encaminha o Ofício nº 1497, de 11.10.04, 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em resposta à 
Indicação nº 2700, de 2004.

3053, 11.11.2004, ao Deputado ROBERTO JE-
FFERSON, encaminha cópia do Aviso nº 1324-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, em resposta à Indicação nº 2803 de 2004.

3054, 11.11.2004, à Deputada VANESSA GRA-
ZZIOTIN, encaminha cópia do Aviso nº 1327-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que encaminha o Aviso nº 149, de 31.08.04, do 
Ministério do Meio Ambiente, em resposta à Indicação 
nº 2807, de 2004.

3055, 11.11.2004, à Deputada VANESSA GRA-
ZZIOTIN, encaminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, que encaminha o Ofício nº 216, de 07.10.04, 
do Ministério das Comunicações, em resposta à Indi-
cação nº 2814, de 2004.

3056, 11.11.2004, à Deputada PERPÉTUA AL-
MEIDA, encaminha cópia do Aviso nº 1327-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que encaminha o Ofício nº 6548, de 06.09.04, 
do Ministério da Defesa, em resposta à Indicação nº 
2919, de 2004.

3057, 11.11.2004, ao Deputado AUGUSTO NAR-
DES, encaminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que encaminha o Ofício nº 3787, de 05.10.04, do 
Ministério dos Transportes, em resposta à Indicação 
nº 2927 de 2004.

3058, 11.11.2004, ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú, que 
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encaminha o Ofício nº 1500, de 11.10.04, do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, em resposta à Indicação 
nº 2928, de 2004.

3059, 11.11.2004, ao Deputado JÚLIO DEL-
GADO, encaminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, que encaminha o Ofício nº 932,de 07.10.04, 
do Ministério da Saúde, em resposta à Indicação nº 
3066, de 2004.

3060, 11.11.2004, ao Deputado LUCIANO 
ZICA, encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que encaminha o Ofício nº 7566, de 11.10.04, 
do Ministério da Defesa, em resposta à Indicação nº 
3299, de 2004.

3061, 11.11.2004, ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 1327-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que encaminha o Ofício nº 1091, de 31.08.04, do 
Ministério da Integração Nacional, em resposta às In-
dicações nºs 3302 a 3335 e 3337 a 3394, de 2004.

3062, 11.11.2004, ao Deputado JOAQUIM FRAN-
CISCO, encaminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Re-
pública, que encaminha o Ofício nº 933, de 07.10.04, 
do Ministério da Saúde, em resposta à Indicação nº 
3398, de 2004.

3063, 11.11.2004, à Deputada NICE LOBÃO, en-
caminha cópia do Aviso nº 1322-C.Civil, de 04.11.2004, 
da Casa Civil da Presidência da República, que enca-
minha o Ofício nº 934, de 07.10.04, do Ministério da 
Saúde, em resposta à Indicação nº 3408, de 2004.

3064, 11.11.2004, ao Deputado GERALDO RE-
SENDE, encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, 
de 04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, que encaminha o Ofício nº 979, de 21.10.2004, 
do Ministério da Saúde, em resposta à Indicação nº 
3410, de 2004.

3065, 11.11.2004, à Diretora da Coordenação 
de Comissões Temporárias, encaminha cópia do Avi-
so nº 1326-C.Civil, de 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, em resposta à Indicação 
nº 3414, de 2004.

3066, 11.11.2004,ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da República, 
que encaminha o Ofício nº 977, de 21.10.2004, do Mi-
nistério da Saúde, em resposta às Indicações nºs 3436 
a 3447, 3449 a 3481 e 3482 a 3527, de 2004.

3067, 11.11.2004, à Deputada NICE LOBÃO, en-
caminha cópia do Aviso nº 1323-C.Civil, de 04.11.2004, 
da Casa Civil da Presidência da República, que enca-

minha o Ofício nº 978, de 21.10.04, do Ministério da 
Saúde, em resposta à Indicação nº 3543, de 2004.

3068, 11.11.2004, ao Deputado LINCOLN POR-
TELA, encaminha cópia do Aviso nº 1325-C.Civil, de 
04.11.2004, da Casa Civil da Presidência da República, 
em resposta à Indicação nº 3951, de 2004.

3140, 12.11.2004, ao Deputado EDSON DUAR-
TE, encaminha cópia do Aviso nº 794/GM-MAPA, de 
8 de novembro de 2004, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requeri-
mento de Informação nº 2081, de 2004.

3141, 12.11.2004, ao Deputado JOSÉ ROBER-
TO ARRUDA, encaminha cópia do Ofício nº 1145/SE-
COM-PR, de 8 de novembro de 2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica 
da Presidência da República, em resposta ao Reque-
rimento de Informação nº 2124.

3142, 12.11.2004, ao Deputado MAX ROSEN-
MANN, encaminha resposta referente ao Of.606 , em 
esclarecimento ao prazo legal para resposta ao Re-
querimento de Informação nº 2062, de 2004.

3143, 12.11.2004, ao Deputado LUIZ CARREI-
RA, encaminha cópia do Aviso nº 569/GM/MT, de 11 
de novembro de 2004, do Ministério dos Transportes, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2110 
de 2004.

3144, 16.11.2004, ao Deputado LUIZ CARLOS 
HAULY, encaminha cópia do Aviso nº 234/MC, de 11 
de novembro de 2004, do Ministério das Comunica-
ções, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 1327, de 2003.

3145, 16.11.2004, ao Deputado EDUARDO PAES, 
encaminha cópia do Aviso nº 475/MF, de 11 de no-
vembro de 2004, do Ministério da Fazenda, em adita-
mento à resposta ao Requerimento de Informação nº 
2066, de 2004.

3161, 17.11.2004, ao Deputado SÉRGIO MI-
RANDA, encaminha cópia do Aviso nº 477/MF, de 16 
de novembro de 2004, do Ministério da Fazenda, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 2121 de 
2004.

3162, 17.11.2004, ao Deputado ARNALDO FA-
RIA DE SÁ, encaminha cópia do Aviso nº 478/MF, de 
16 de novembro de 2004, do Ministério da Fazenda, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2112 
de 2004.

3163, 18.11.2004, ao Deputado CARLOS ABI-
CALIL, encaminha cópia do Ofício nº 201/GM-MEC, 
de 11 de novembro de 2004, do Ministério da Educa-
ção, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
1744, de 2004.

3164, 18.11.2004, ao Deputado ÁTILA LIRA, 
encaminha cópia do Ofício nº 201/GM-MEC, de 11 de 
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novembro de 2004, do Ministério da Educação , em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 1646, 
de 2004.

3165, 19.11.2004, ao Deputado MARCUS VI-
CENTE, encaminha cópia do Aviso nº 574/GM/MT, 
de 18 de novembro de 2004, do Ministério dos Trans-
portes, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2108, de 2004.

3166, 19.11.2004, ao Deputado MAX ROSEN-
MANN, encaminha cópia do Aviso nº 223/MME, de 19 
de novembro de 2004, do Ministério de Minas Ener-
gia, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
2062, de 2004.

3167, 19.11.2004, à COMISSÃO DE DEFESA 
AO CONSUMIDOR, encaminha cópia do Aviso nº 
1127/GM, de 19 de novembro de 2004, do Ministério 
da Saúde, em resposta ao Requerimento de Informa-
ção nº 1974, de 2004

3168, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS ABI-
CALIL, encaminha cópia do Aviso nº 1408 – C.Civil, de 
19.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que encaminha o Ofício nº 3915, de 18.10.04, do 
Ministério dos Transportes, em resposta às Indicações 
de nºs 881 a 882, de 2003.

3169, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS ABI-
CALIL, encaminha cópia do Aviso nº1408-C.Civil, de 
19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidên-
cia da República, que encaminha o Ofício nº 3920, de 
19.10.04, do Ministério dos Transportes, em resposta 
à Indicação nº 883, de 2003.

3170, 23.11.2004, ao Deputado GERSON GA-
BRIELLI, encaminha cópia do Aviso nº 1408-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Aviso nº 473, 
de 29.10.04, do Ministério da Fazenda, em resposta 
à Indicação nº 1683, de 2004.

3171, 23.11.2004, ao Deputado ZÉ GERALDO, 
encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, de 19 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha o Aviso nº 197, de 10.09.04, 
do Ministério das Comunicações, em resposta à Indi-
cação nº 1751, de 2004.

3172, 23.11.2004, ao Deputado DAVI ALCOLUM-
BRE, encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, de 19 
de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha o Aviso nº 196, de 10.09.04, 
do Ministério das Comunicações, em resposta à Indi-
cação nº 2366, de 2004.

3173, 23.11.2004, ao Deputado PEDRO FER-
NANDES, encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Ofício nº 450, 

de 14.09.04, do Ministério da Educação, em resposta 
à Indicação nº 2442, de 2001.

3174, 23.11.2004, à Deputada VANESSA GRA-
ZZIOTIN, encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Aviso nº 153, 
de 10.09.04, do Ministério do Meio Ambiente, em res-
posta à Indicação nº 2502, de 2004.

3175, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS NADER, 
encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, de 19 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha o Ofício nº 811, de 13.09.04, 
do Ministério da Saúde, em resposta às Indicações nºs 
2512 a 2546 e 2549, de 2004.

3176, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, de 
19.11.2004, da Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que encaminha o Ofício nº 812, de 13.09.04, do 
Ministério da Saúde, em resposta às Indicações nºs 
2550 a 2570, de 2004.

3177, 23.11.2004, ao Deputado PHILEMON RO-
DRIGUES, encaminha cópia do Aviso nº 1407-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Pre-
sidência da República, em resposta à Indicação nº 
2809, de 2004.

3178, 23.11.2004, ao Deputado MARCUS VI-
CENTE, encaminha cópia do Aviso nº 1407-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Pre-
sidência da República, em resposta à Indicação nº 
2813, de 2004.

3179, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS NA-
DER, encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, de 
19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidên-
cia da República, que encaminha o Ofício nº 813, de 
13.09.04, do Ministério da Saúde, em resposta às In-
dicações nºs 2820 a 2911, de 2004.

3180, 23.11.2004, ao Deputado SÉRGIO MI-
RANDA, encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Ofício nº 106, 
de 16.09.04, do Ministério da Previdência Social, em 
resposta à Indicação nº 2940, de 2004.

3181, 23.11.2004, ao Deputado GERALDO RE-
SENDE, encaminha cópia do Aviso nº 1406-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Ofício nº 108, 
de 16.09.04, do Ministério da Previdência Social, em 
resposta à Indicação nº 3063, de 2004.

3182, 23.11.2004, à Deputada ZELINDA NOVA-
ES, encaminha cópia do Aviso nº 1408-C.Civil, de 19 
de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência 
da República, que encaminha o Ofício nº 1000, de 
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27.10.04, do Ministério da Saúde, em resposta à Indi-
cação nº 3184, de 2004.

3183, 23.11.2004, à Deputada ZELINDA NOVA-
ES, encaminha cópia do Aviso nº 1408-C.Civil, de 19 
de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência 
da República, que encaminha o Ofício nº 1001,de 
27.10.04, do Ministério da Saúde, em resposta à Indi-
cação nº 3189, de 2004.

3184, 23.11.2004, ao Deputado WASNY DE ROU-
RE, encaminha cópia do Aviso nº 1408-C.Civil, de 19 
de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha o Ofício nº 539, de 28.10.04, 
do Ministério da Educação, em resposta à Indicação 
nº 3283, de 2004.

3185, 23.11.2004, ao Deputado CELSO RUSSO-
MANNO, encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, 
de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presi-
dência da República, que encaminha o Aviso nº 2874, 
de 09.09.04, do Ministério da Justiça, em resposta à 
Indicação nº 3297, de 2004.

3186, 23.11.2004, ao Deputado ODELMO LEÃO, 
encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, de 19 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha Ofício nº 3569, de 09.09.04, 
do Ministério dos Transportes, em resposta á Indicação 
nº 3336, de 2004.

3187, 23.11.2004, ao Deputado CARLOS EDU-
ARDO CADOCA, encaminha cópia do Aviso nº 1404-
C.Civil, de 19 de novembro de 2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha o Aviso nº 
2872, de 09.09.04, do Ministério da Justiça, em res-
posta à Indicação nº 3403, de 2004.

3188, 23.11.2004, ao Deputado MEDEIROS, 
encaminha cópia do Aviso nº 1404-C.Civil, de 19 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que encaminha o Aviso nº 2871, de 09.09.04, 
do Ministério da Justiça, em resposta à Indicação nº 
3422, de 2004.

3189, 23.11.2004, ao Deputado GERALDO RE-
SENDE, encaminha cópia do Aviso nº 486/MF, de 19 
de novembro de 2004, do Ministério da Fazenda, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 2116, 
de 2004.

3190, 23.11.2004, ao Deputado RONALDO VAS-
CONCELLOS, encaminha cópia do Aviso nº 487/MF, 
de 19 de novembro de 2004, do Ministério da Fazen-
da, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
2125, de 2004.

3191, 24.11.2004, ao Deputado PAUDERNEY 
AVELINO, encaminha cópia do Ofício nº 144/GM-MDIC, 
de 22 de novembro de 2004, do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2117, de 2004.

3192, 25.11.2004, ao Deputado LUIZ CARLOS 
HAULY, encaminha cópia do Ofício nº 1732/AAP/GM/
MTE, de 23 de novembro de 2004, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, em resposta ao Requerimento 
de Informação nº 1898, de 2004.

3223, 26.11.2004, ao Deputado SARNEY FI-
LHO, encaminha cópia do Aviso nº 582/GM/MT, de 
25 de novembro de 2004, do Ministério dos Transpor-
tes, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
2088, de 2004.

3224, 26.11.2004, ao Deputado ARNALDO FA-
RIA DE SÁ, encaminha cópia do Aviso nº 3762-MJ, 
de 24 de novembro de 2004, do Ministério da Justi-
ça, em resposta ao Requerimento de Informação nº 
2122, de 2004.

3225, 26.11.2004, ao Deputado LINCOLN POR-
TELA, encaminha cópia do Aviso nº 3763-MJ, de 24 
de novembro de 2004, do Ministério da Justiça, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 2123, 
de 2004.

3126, 26.11.2004, ao Deputado MILTON CAR-
DIAS, encaminha cópia do Aviso nº 581/GM/MT, de 
25.11.2004, do Ministério dos Transportes, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2126, de 2004.

3227, 26.11.2004, ao Deputado EDSON DUAR-
TE, encaminha cópia do Aviso nº 239/MC, de 25 de 
novembro de 2004, do Ministério das Comunicações, 
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2134, 
de 2004.

3228, 29.11.2004, ao Deputado DR.ROSINHA, 
encaminha cópia do Ofício nº 376/ASPAR/GM/MDS, de 
25.11.2004,do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, em resposta ao Requerimento de 
Informação nº 2119, de 2004.

3275, 30.11.2004, ao Deputado ENIVALDO RI-
BEIRO, encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que acompanha o Aviso nº 446, de 29 de 
outubro de 2004, do Ministério da Fazenda, em res-
posta à Indicação nº 266, de 2003.

3276, 30.11.2004, ao Deputado GERALDO RE-
SENDE, encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que acompanha o Aviso nº 447, de 29 de 
outubro de 2004, do Ministério da Fazenda, em res-
posta à Indicação nº 3062, de 2004.

3277, 30.11.2004, ao Deputado DR. HÉLIO, en-
caminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de novembro 
de 2004, da Casa Civil da Presidência da República, 
que acompanha o Aviso nº 3613, de 11 de novembro 
de 2004, do Ministério da Justiça, em resposta à Indi-
cação nº 3535, de 2004.
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3278, 30.11.2004, ao Deputado ALMIR SÁ, en-
caminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de novembro 
de 2004, da Casa Civil da Presidência da República, 
que acompanha o Aviso nº 3616, de 11 de novembro 
de 2004, do Ministério da Justiça, em resposta à Indi-
cação nº 3545, de 2004.

3279, 30.11.2004, ao Deputado GERALDO RE-
SENDE, encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que acompanha o Ofício nº 557, de 11 de 
novembro de 2004, do Ministério da Educação, em 
resposta à Indicação nº 3838, de 2004.

3280, 30.11.2004, à Deputada PERPÉTUA AL-
MEIDA, encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de 
novembro de 2004, da Casa Civil da Presidência da 
República, que acompanha o Aviso nº 3614, de 11 de 
novembro de 2004, do Ministério da Justiça, em res-
posta à Indicação nº 3849, de 2004.

3281, 30.11.2004, ao Deputado ELIMAR MÁXIMO 
DAMASCENO, encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 
30 de novembro de 2004, da Casa Civil da Presidên-
cia da República, que acompanha o Aviso nº 3615, de 
11 de novembro de 2004, do Ministério da Justiça, em 
resposta à Indicação nº 3853, de 2004.

3282, 30.11.2004, ao Deputado CARLOS NADER, 
encaminha o Aviso nº 1429-C.Civil, de 30 de novembro 
de 2004, da Casa Civil da Presidência da República, 
que acompanha o Ofício nº 1294, de 10 de novembro 
de 2004, do Ministério da Integração Nacional, em res-
posta às Indicações nºs 3546 a 3637, de 2004.

PRIMEIRA-SECRETARIA 
RESENHA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
RELATIVA A REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

E INDICAÇÃO  
NOVEMBRO/2004

Aviso nº163/ME
3.11.2004, do Ministério do Esporte, em resposta 

ao Requerimento de Informação nº 2086, de 2004, de 
autoria do Deputado RODRIGO MAIA. 

Of.1121/SECOM-PR,03.11.2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, em resposta ao Requeri-
mento de Informação nº 2105, de 2004, de autoria do 
Deputado CELSO RUSSOMANNO.

Of.1120/SECOM-PR,03.11.2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, em resposta ao Requeri-
mento de Informação nº 2107, de 2004, de autoria do 
Deputado CELSO RUSSOMANNO..

Of.1126/SECOM/PR, 04.11.2004, da Secretaria 
de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, em resposta ao Requeri-

mento de Informação nº 2085, de 2004, de autoria do 
Deputado ALBERTO GOLDMAN.

Aviso nº1322/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios 
nºs 3786, 216, 3787, 932, 933 e 934, dos Ministérios 
dos Transportes, Comunicações, Transportes, Saúde, 
Saúde e Saúde, em resposta às Indicações nºs 2446/04, 
2814/04, 2927/04, 3066/04, 3398/04, 3408/04, de auto-
ria respectivamente dos Deputados Reginaldo Lopes, 
Vanessa Grazziotin, Augusto Nardes, Júlio Delgado, 
Joaquim Francisco e Nice Lobão.

Aviso nº1323/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios 
nºs 1499, 1497, 1500, 117, 7566, 979, 977 e 978, dos 
Ministérios do Trabalho e Emprego, Trabalho e Empre-
go, Trabalho e Emprego, Previdência Social, da Defe-
sa, da Saúde , da Saúde e da Saúde, em resposta às 
Indicações nºs 2448/04, 2700/04, 2928/04, 3296/04, 
3299/04, 3410/04, 3436 à 3447, 3449 a 3481 e 3482 
a 3527/04 e 3543/04. de autoria respectivamente dos 
Deputados Sérgio Miranda, Ann Pontes, Carlos Na-
der, Gorete Pereira, Luciano Zica, Geraldo Resende , 
Carlos Nader.e Nice Lobão.

Aviso nº1324/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha cópia da 
Medida Provisória nº 212, de 2004, em resposta à 
Indicação nº 2803, de 2004, de autoria do Deputado 
ROBERTO JEFFERSON.

Aviso nº1325/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, encaminha cópia da Medi-
da Provisória nº 224, de 21 de outubro de 2004, em 
resposta à Indicação nº 3951, de 2004, de autoria do 
Deputado LINCOLN PORTELA.

Aviso nº1326/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha cópia do De-
creto nº 5244, de 14 de outubro de 2004, em resposta 
à Indicação nº 3414, de 2004, de autoria da Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

Aviso nº1327/CC, 04.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios/
Avisos nºs 148, 149, 6548 e 1091, dos Ministérios do 
Meio Ambiente, Meio Ambiente, Defesa e Integração 
Nacional, em resposta às Indicações de nºs 2162, 
2807, 2919, 3302 a 3335 e 3337 a 3394, de 2004, de 
autoria dos Deputados Milton Cardias, Vanessa Gra-
zziotin, Perpétua Almeida e Carlos Nader.

Aviso nº 224/MC, 05.11.2004, do Ministério das 
Comunicações, em resposta ao Requerimento de In-
formação nº 2114, de 2004, de autoria do Deputado 
CARLOS NADER.

Ofício nº 28376/CGU,05.11.2004, do Ministério 
do Controle e da Transparência, em resposta ao Re-
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querimento de Informação nº 1780, de 2004, de autoria 
da Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.

Aviso nº 794/MAPA, 08.11.2004, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2081, de 2004, de 
autoria do Deputado EDSON DUARTE.

Of.1145/SECOM, 08.11.2004, da Secretaria de 
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 
Presidência da República, em resposta ao Requeri-
mento de Informação nº 2124, de 2004, de autoria do 
Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA.

Aviso nº 1081/GM, 09.11.2004, ao Ministério da 
Saúde, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2084, de 2004, de autoria do Deputado GUILHER-
ME MENEZES.

Aviso nº 1082/GM, 09.11.2004, ao Ministério da 
Saúde, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2092, de 2004, de autoria do Deputado ZEZÉU 
RIBEIRO.

Aviso nº 569/MT, 11.11.2004, do Ministério dos 
Transportes, em resposta ao Requerimento de Infor-
mação nº 2110, de 2004, de autoria do Deputado LUIZ 
CARREIRA.

Ofício nº 201/MEC, 11.11.2004, do Ministério da 
Educação, em resposta ao Requerimento de Informa-
ção nº 1646 e 1744, de 2004, de autoria do Deputado 
Átila Lira e da Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados.

Aviso nº 234/MC, 11.11.2004, do Ministério das 
Comunicações, em resposta ao Requerimento de In-
formação nº 1327, de 2003, de de autoria do Deputado 
LUIZ CARLOS HAULY.

Aviso nº 475/MF, 11.11.2004, do Ministério da 
Fazenda, em resposta ao Requerimento de Informa-
ção nº 2066, de 2004, de autoria do Deputado EDU-
ARDO PAES.

Aviso nº 477/MF, 16.11.2004, do Ministério da 
Fazenda, em resposta ao Requerimento de Informa-
ção nº 2121, de 2004, de autoria do Deputado SÉR-
GIO MIRANDA.

Aviso nº 478/MF, 16.11.2004, do Ministério da Fa-
zenda, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2112, de 2004, de autoria do Deputado ARNALDO 
FARIA DE SÁ.

Aviso nº 574/MT, 18.11.2004, do Ministério dos 
Transportes, em resposta ao Requerimento de In-
formação nº 2108 de 2004, de autoria do Deputado 
MARCUS VICENTE.

Aviso nº223/MME , 19.11.2004, do Ministério de 
Minas e Energia, em resposta ao Requerimento de 
Informação nº 2062, de 2004, de autoria do Deputado 
MAX ROSENMANN.

Aviso nº 486/MF, 19.11.2004, do Ministério da Fa-
zenda, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2116, de 2004, de autoria do Deputado GERALDO 
RESENDE.

Aviso nº 487/MF, 19.11.2004, do Ministério da Fa-
zenda, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2125, de 2004, de autoria do Deputado RONALDO 
VASCONCELLOS.

Aviso nº 1127/GM, 19.11.2004, do Ministério da 
Saúde, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 1974, de 2004, de autoria da COMISSÃO DE DE-
FESA DO CONSUMIDOR.

Aviso nº 1404/CC, 19.11.2004, da Casa Civil 
da Presidência da República, que encaminha os Avi-
sos/Ofícios de nºs 197, 196, 153, 2874, 3569, 2872 
e 2871 de 2004, dos Ministérios das Comunicações, 
Comunicações, Meio Ambiente, Justiça, Transportes, 
Justiça e Justiça, em resposta às Indicações de nºs 
1751, 2366, 2502, 3297, 3336, 3403 e 3422, de autoria 
dos Deputados Zé Geraldo, Davi Alcolumbre, Vanessa 
Grazziotin, Celso Russomanno, Odelmo Leão, Carlos 
Eduardo Cadoca e CPI da Pirataria.

Aviso nº 1406/CC, 19.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios 
de nºs 450, 811, 812, 813, 106 e 108, de 2004,

dos Ministérios da Educação, Saúde, Saúde, 
Saúde, Previdência Social e Previdência Social, em 
resposta às Indicações de nºs 2442, 2512 a 2546 e 
2549, 2550 a 2570, 2820 a 2911, 2940, 3063, de au-
toria dos Deputados Pedro Fernandes, Carlos Nader, 
Carlos Nader, Carlos Nader, Sérgio Miranda e Geral-
do Resende.

Aviso nº 1407/CC, 19.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha cópia da 
Medida Provisória nº 212, de 2004, em resposta às 
Indicações nºs 2809, 2813, de 2004, de autoria dos 
Deputados PHILEMON RODRIGUES e MARCUS VI-
CENTE.

Aviso nº 1408/CC, 19.11.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios/
Avisos de nºs 3915, 3920, 473, 1000, 1001 e 539,de 
2004, dos Ministérios dos Transportes, Transportes, 
Fazenda, Saúde, Saúde e Educação, em resposta 
às Indicações de nºs 881 e 882/03, 883/03, 1683/04, 
3184/04, 3189/04 e 3283/04, de autoria dos Deputados 
Carlos Abicalil, Carlos Abicalil, Gerson Gabrielli, Zelinda 
Novaes, Zelinda Novaes e Wasny de Roure.

Of.144/GM-MDIC, 22.11.2004, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 
resposta ao Requerimento de Informação nº 2117, 
de 2004, de autoria do Deputado PAUDERNEY AVE-
LINO.



53788 Quinta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

Of. 1732 AAP/TEM, 23.11.2004, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, em resposta ao Requerimento de 
Informação nº 1898, de 2004, de autoria do Deputado 
LUIZ CARLOS HAULY.

Aviso nº 3762/MJ, 24.11.2004, do Ministério da 
Justiça, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2122, de 2004, de autoria do Deputado ARNALDO 
FARIA DE SÁ.

Aviso nº 3763/MJ, 24.11.2004, do Ministério da 
Justiça, em resposta ao Requerimento de Informação 
nº 2123, de 2004, de autoria do Deputado LINCOLN 
PORTELA.

Aviso nº 00239/MC, 25.11.2004, do Ministério 
das Comunicações, em resposta ao Requerimento de 
Informação nº 2134, de 2004, de autoria do Deputado 
EDSON DUARTE.

Of.376/ASPAR/MDS 25.11.2004, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em resposta 
ao Requerimento de Informação nº 2119/04, de autoria 
dos Deputados Dr.Rosinha e Ângela Guadagnin.

Aviso nº 581/MT, 25.11.2004, do Ministério dos 
Transportes, em resposta ao Requerimento de Infor-

mação nº 2126, de 2004, de autoria do Deputado MIL-
TON CARDIAS.

Aviso nº 582/MT, 25.11.2004, do Ministério dos 
Transportes, em resposta ao Requerimento de In-
formação nº 2088, de 2004, de autoria do Deputado 
SARNEY FILHO.

Of.nº 1802/AAPMTE, 30.11.2004, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, em resposta ao Requerimento de 
Informação nº 2161, de 2004, de autoria da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Aviso nº 1429/CC, 3011.2004, da Casa Civil da 
Presidência da República, que encaminha os Ofícios/
Avisos de nºs 446,447, 3613,3616, 1294, 557, 3614 e 
3615, dos Ministérios da Fazenda, Fazenda, Justiça, 
Justiça, Integração Nacional, Educação, Justiça, Justiça, 
em resposta às Indicações de nºs 266/03, 3062,3535, 
3545, 3546 a 3637, 3838, 3849 e 3853/04, de autoria 
dos Deputados Enivaldo Ribeiro, Geraldo Resende, 
Dr. Hélio, Almir Sá, Carlos Nader, Geraldo Resende, 
Perpétua Almeida e Elimar Maximo Damasceno.
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Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PTB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - S.PART.
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - S.PART.
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Jurandir Boia - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - S.PART.
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Anderson Adauto - PL
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - 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
Odelmo Leão - PP
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL



Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - S.PART.
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
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
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Zarattini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

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

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - S.PART.
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
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
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
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
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
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Odair
Assis Miguel do Couto Orlando Desconsi
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Rubens Otoni
Zé Geraldo Vignatti

PMDB
Airton Roveda vaga do PTB Darcísio Perondi
Confúcio Moura José Ivo Sartori
Moacir Micheletto vaga do PSC Leandro Vilela
Odílio Balbinotti Osvaldo Reis
Silas Brasileiro Pedro Chaves
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Abelardo Lupion
Kátia Abreu João Carlos Bacelar vaga do PC do B

Ronaldo Caiado Lael Varella
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Augusto Nardes Benedito de Lira
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Cleonâncio Fonseca
Francisco Turra Érico Ribeiro vaga do Bloco PFL, PRONA

Leonardo Vilela Romel Anizio
Luis Carlos Heinze 1 vaga
Nélio Dias vaga do PC do B

Zonta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSDB
Anivaldo Vale Bosco Costa
Antonio Carlos Mendes
Thame

Julio Semeghini

Júlio Redecker 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PTB
Carlos Dunga Alberto Fraga
José Carlos Elias Joaquim Francisco
Rommel Feijó Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Almir Sá Jorge Pinheiro
Anderson Adauto Mário Assad Júnior
Heleno Silva Welinton Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Júnior Betão

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Júnior Betão (PPS)
1º Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Josias Gomes
Antonio Nogueira Paulo Rocha
Henrique Afonso Terezinha Fernandes
Nilson Mourão Zé Geraldo

PMDB
Ann Pontes Mauro Lopes

Asdrubal Bentes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
2 vagas Nice Lobão

Vic Pires Franco
PP

Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL Suely Campos
Francisco Garcia 1 vaga
Zé Lima

PSDB
Helenildo Ribeiro Anivaldo Vale vaga do PMDB

1 vaga João Castelo
Zenaldo Coutinho

PTB
João Lyra Ricarte de Freitas
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luciano Castro
1 vaga Raimundo Santos

PPS
Agnaldo Muniz vaga do PMDB Lupércio Ramos
Júnior Betão Maria Helena vaga do PTB

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara

PDT
Davi Alcolumbre Dr. Rodolfo Pereira
Gervásio Oliveira vaga do PTB

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PSC
Zequinha Marinho vaga do PMDB

Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Mariângela Duarte Fernando Ferro
Nazareno Fonteles Mauro Passos
Professor Luizinho Paulo Delgado
Walter Pinheiro Zarattini
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PTB Confúcio Moura vaga do PT



Aníbal Gomes vaga do PP Edson Ezequiel
Eduardo Cunha Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Vieira Reis
Wilson Santiago Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho José Carlos Araújo
Gilberto Kassab José Carlos Machado

João Batista vaga do PP (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

José Mendonça Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Rocha
Júlio Cesar vaga do PDT

PP
Lino Rossi Antonio Joaquim
Ricardo Barros Augusto Nardes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandes Júnior

PSDB
Ariosto Holanda Alberto Goldman
Julio Semeghini Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues Nilson Pinto

PTB
Iris Simões Antonio Cruz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Romeu Queiroz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
Mário Assad Júnior Almir Moura
Paulo Marinho Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA

Pedro Irujo vaga do PTB João Mendes de Jesus
Raimundo Santos Maurício Rabelo

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Jurandir Boia vaga do PT Renato Casagrande
Luiza Erundina

PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Dr. Hélio vaga do Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PC do B

Jamil Murad Alice Portugal
PSC

Costa Ferreira Pastor Amarildo
S.PART.

Gustavo Fruet vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo Fátima Bezerra
José Mentor Gilmar Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh Iara Bernardi
Maurício Rands Ivan Valente
Odair João Alfredo
Rubens Otoni José Pimentel
Rubinelli Lindberg Farias
Sigmaringa Seixas Luiz Couto

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Nelson Pellegrino

PMDB
Eliseu Padilha Ann Pontes
Jefferson Campos Asdrubal Bentes
José Divino Cezar Schirmer
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Michel Temer Mauro Benevides
Nelson Trad Sandra Rosado
Osmar Serraglio 2 vagas
Takayama

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto

André de Paula

José Roberto Arruda Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos Enéas
Ney Lopes Laura Carneiro
Paulo Magalhães Marcos Abramo
Vic Pires Franco Moroni Torgan vaga do PP

Vilmar Rocha Onyx Lorenzoni
Robson Tuma vaga do PC do B

Ronaldo Caiado vaga do PSB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PP

Darci Coelho Celso Russomanno
Ildeu Araujo Ivan Ranzolin
Odelmo Leão Sandes Júnior
Reginaldo Germano (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Ricardo Fiuza
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
Wagner Lago 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Átila Lira
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda vaga do PT João Campos vaga do PSC

Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB
Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Jovair Arantes
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione Neuton Lima
1 vaga Roberto Jefferson

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
Edmar Moreira Coronel Alves
Inaldo Leitão Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva João Leão
Miguel de Souza Neucimar Fraga

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Roberto Freire Colbert Martins

Fernando Coruja vaga do PP

PSB
Alexandre Cardoso Isaías Silvestre

Gonzaga Patriota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PDT

Alceu Collares Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

Pastor Amarildo (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz Sarney Filho
S.PART.



Juíza Denise Frossard vaga do

PSDB Roberto Magalhães vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Antonio Nogueira
Maria do Carmo Lara Luiz Bassuma
Simplício Mário Rubinelli
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Walter Pinheiro

PMDB
Leandro Vilela vaga do PPS André Luiz
Luiz Bittencourt Max Rosenmann
Olavo Calheiros Silas Brasileiro
Pastor Pedro Ribeiro vaga do PV

Paulo Lima
Wladimir Costa vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Alexandre Santos
Julio Lopes Ricardo Fiuza

PSDB
Paulo Kobayashi Professora Raquel Teixeira
Sebastião Madeira 1 vaga

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Amauri Gasques
Medeiros Wellington Roberto

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Jorge Gomes Givaldo Carimbão

PV
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Deley

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Renato Cozzolino vaga do PTB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Luiz Eduardo Greenhalgh
Jorge Boeira Paulo Bernardo
Lindberg Farias Vicentinho

Reginaldo Lopes Zico Bronzeado
PMDB

Bernardo Ariston Luiz Bittencourt
Carlos Eduardo
Cadoca

Odílio Balbinotti

Edson Ezequiel Paulo Afonso
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Carlos Melles
Gerson Gabrielli Jairo Carneiro
Osório Adriano (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP
Dr. Benedito Dias Delfim Netto
1 vaga Nélio Dias

PSDB
Gonzaga Mota Bismarck Maia vaga do PV

Léo Alcântara vaga do PV Júlio Redecker
Ronaldo Dimas vaga do PTB Yeda Crusius
Vittorio Medioli

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA

Enio Tatico
Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus Giacobo
Reinaldo Betão Ricardo Rique

PPS
Lupércio Ramos Nelson Proença

PSB
1 vaga 1 vaga

PV
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Carlito Merss
Fátima Bezerra Devanir Ribeiro
Terezinha Fernandes Ivo José
Zezéu Ribeiro Maria do Carmo Lara

PMDB
Cezar Schirmer Jader Barbalho
Jorge Alberto Leonardo Picciani
Mauro Benevides Marinha Raupp
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Dr. Pinotti
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Francisco Rodrigues
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Roberto Arruda

PP
Romel Anizio Zé Lima

1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PSDB

Walter Feldman Paulo Kobayashi
1 vaga Sebastião Madeira

PTB
Jackson Barreto José Carlos Elias
Joaquim Francisco vaga do PDT Pastor Frankembergen
José Chaves vaga do PMDB Tatico vaga do PP

Pedro Fernandes vaga do Bloco PFL, PRONA



Ricardo Izar vaga do Bloco PL, PSL

Silas Câmara
Bloco PL, PSL

Paulo Gouvêa Anderson Adauto
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Chico da Princesa

PPS
Ivan Paixão vaga do Bloco PFL, PRONA B. Sá
Maria Helena

PSB
Dr. Evilásio Barbosa Neto

PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga
Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Carlos Abicalil
Luiz Couto Chico Alencar
Orlando Fantazzini Luiz Alberto

Maria do Rosário vaga do PMDB

PMDB
Fernando Diniz (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Zelinda Novaes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

2 vagas José Linhares
Nilton Baiano

PSDB
Thelma de Oliveira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
2 vagas Marcus Vicente

Pastor Reinaldo
Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Lincoln Portela vaga do Bloco PFL, PRONA

Paulo Gouvêa
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Miro Teixeira vaga do PMDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Mário Heringer vaga do Bloco PL, PSL Enio Bacci vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Edson Duarte vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PT

Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Chico Alencar Colombo
Iara Bernardi Fátima Bezerra
Ivan Valente Henrique Afonso
Maria do Rosário vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Neyde Aparecida Selma Schons vaga do PMDB

PMDB
Gastão Vieira vaga do PTB Luiz Bittencourt
João Matos Osmar Serraglio
José Ivo Sartori Paulo Lima
Marinha Raupp (Dep. do PT ocupa a vaga)
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
César Bandeira Clóvis Fecury
Osvaldo Coelho Murilo Zauith

PP
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos Vanderlei Assis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Domiciano Cabral
Bonifácio de Andrada vaga do PP Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rafael Guerra
Nilson Pinto vaga do Bloco PL, PSL

Professora Raquel Teixeira
PTB

Eduardo Seabra Elaine Costa
Kelly Moraes Rommel Feijó
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Milton Monti Humberto Michiles
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wanderval Santos

PPS
Rogério Teófilo Athos Avelino

PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves 1 vaga

PC do B
Alice Portugal Sérgio Miranda

PSC
Costa Ferreira vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PP)
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3º Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel Jorge Bittar
Paulo Rubem Santiago Jorge Boeira
Vignatti José Mentor
Virgílio Guimarães Wasny de Roure

PMDB
Marcelino Fraga vaga do PTB André Luiz
Max Rosenmann Eduardo Cunha
Nelson Bornier João Magalhães
Paulo Afonso 1 vaga
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA



Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Eliseu Resende João Batista
Félix Mendonça José Carlos Araújo
Luiz Carreira Júlio Cesar
Mussa Demes vaga do Bloco PL, PSL Paulo Bauer vaga do PSC

Onyx Lorenzoni vaga do PC do B

Pauderney Avelino vaga do PSB

Roberto Brant vaga do PTB

PP
Alexandre Santos vaga do PDT Feu Rosa
Benedito de Lira Francisco Turra
Delfim Netto Zonta
Francisco Dornelles

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Vittorio Medioli

PTB
Armando Monteiro Alex Canziani
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandro Matos

Bloco PL, PSL
João Leão Almir Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos

PPS
Fernando Coruja Miro Teixeira

PSB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Beto Albuquerque

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PSC

Carlos Willian
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Magno (PT)
3º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Luiz Sérgio
João Magno Professor Luizinho
Wasny de Roure Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
João Correia vaga do Bloco PL, PSL Nelson Bornier
João Magalhães Wladimir Costa
José Priante

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo José Carlos Machado
Paulo Bauer José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Leodegar Tiscoski vaga do PT Dr. Heleno
Márcio Reinaldo Moreira José Janene vaga do PV

Ronivon Santiago Odelmo Leão
Simão Sessim vaga do PV Pedro Corrêa vaga do PTB

PSDB
Alberto Goldman Luiz Carlos Hauly
1 vaga Walter Feldman

PTB
Elaine Costa (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Sandro Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Almir Moura Carlos Rodrigues
Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA João Caldas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Rogério Teófilo

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PPS Pompeo de Mattos vaga do PSB

PSC
Cabo Júlio vaga do PTB

Renato Cozzolino vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: André de Paula (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Colombo (PT)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
Colombo Orlando Fantazzini
Lúcia Braga Tarcisio Zimmermann
Paulo Bernardo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Moraes Souza
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Fernando de Fabinho
André de Paula Laura Carneiro vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Enivaldo Ribeiro
1 vaga Ronivon Santiago

PSDB
2 vagas Eduardo Gomes

Vicente Arruda
PTB

Marcondes Gadelha João Lyra

Roberto Jefferson
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Bloco PL, PSL

Jaime Martins Inaldo Leitão
1 vaga Marcos de Jesus

S.PART.
João Fontes 2 vagas
1 vaga

PSB
Luiza Erundina vaga do PT

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Paulo Baltazar (PSB)



1º Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Anselmo
Ivo José vaga do PTB Assis Miguel do Couto
João Alfredo Iriny Lopes
Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles
Luciano Zica
Luiz Alberto vaga do PTB

PMDB
Osvaldo Reis vaga do PDT José Divino
Teté Bezerra Luiz Bittencourt
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Gervásio Silva

(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Roberto Arruda
1 vaga Milton Barbosa vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP

Antonio Joaquim (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PSDB
Itamar Serpa Affonso Camargo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Paes Landim
(Dep. do PT ocupa a vaga) Ronaldo Vasconcellos

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro vaga do Bloco PFL, PRONA Pedro Irujo

Oliveira Filho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Welinton Fagundes

PPS
B. Sá Cezar Silvestri

PSB
Givaldo Carimbão vaga do PSDB Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
Renato Casagrande vaga do Bloco PFL,

PRONA

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PV
Edson Duarte vaga do PMDB Jovino Cândido vaga do PP

Sarney Filho Marcelo Ortiz
S.PART.

Fernando Gabeira 1 vaga
PSC

Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Eduardo Valverde
Luiz Bassuma Hélio Esteves
Luiz Sérgio Luciano Zica
Mauro Passos Vander Loubet

PMDB
Marcello Siqueira Alceste Almeida

Moreira Franco João Matos
Rose de Freitas Josias Quintal
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Celcita Pinheiro vaga do PSC

Betinho Rosado vaga do PSC César Bandeira
Eduardo Sciarra Luiz Carlos Santos
Gervásio Silva Pauderney Avelino vaga do PDT

Robério Nunes
PP

Dr. Heleno Nelson Meurer
João Pizzolatti Ricardo Barros
José Janene vaga do PMDB Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PPS

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Nicias Ribeiro Lobbe Neto
Paulo Feijó vaga do PSB

PTB
Marcus Vicente vaga do PDT Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
João Caldas Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos Miguel de Souza

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Leônidas Cristino

PSB
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Jurandir Boia

PDT

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Maninha (PT)
2º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

PT
Maninha João Magno
Paulo Delgado Leonardo Monteiro
Zarattini Nilson Mourão
Zico Bronzeado Sigmaringa Seixas

PMDB
Edison Andrino Marcelino Fraga
Fernando Lopes Moreira Franco
Vieira Reis (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Claudio Cajado
Francisco Rodrigues vaga do Bloco PL, PSL João Carlos Bacelar
José Thomaz Nonô Robério Nunes vaga do Bloco PL, PSL

Murilo Zauith Roberto Brant vaga do PTB

Vilmar Rocha
PP

André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Luis Carlos Heinze vaga do PPS

Professor Irapuan Teixeira
PSDB



Antonio Carlos Pannunzio Aloysio Nunes Ferreira
João Castelo Antonio Carlos Mendes Thame
Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly vaga do PMDB

Professora Raquel Teixeira
PTB

Arnon Bezerra Jackson Barreto
Jair Bolsonaro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Pastor Frankembergen
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Lincoln Portela vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva

Marcos de Jesus
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Átila Lins (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Dr. Evilásio

PDT
João Herrmann Neto Manato

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do PSB

PV
Leonardo Mattos vaga do PMDB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PTB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Nelson Pellegrino Antonio Carlos Biscaia
Paulo Pimenta Maurício Rands
Vander Loubet Reginaldo Lopes

PMDB
Gilberto Nascimento Luiz Bittencourt
Josias Quintal 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Moroni Torgan 1 vaga

PP
Sandes Júnior Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Darci Coelho

Francisco Appio
PSDB

Carlos Sampaio Zulaiê Cobra
João Campos (Dep. do S.PART. ocupa a vaga)

PTB
Alberto Fraga Vicente Cascione
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Edmar Moreira
Wanderval Santos (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Raul Jungmann Roberto Freire

S.PART.
Babá Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Luciana Genro

PDT
Pompeo de Mattos vaga do PP

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Cabo Júlio vaga do PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Dr. Rosinha
Guilherme Menezes Durval Orlato
Henrique Fontana Luci Choinacki
Roberto Gouveia Maninha
Selma Schons Telma de Souza

PMDB
Benjamin Maranhão Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Hermes Parcianello vaga do PSC Silas Brasileiro
Sandra Rosado Teté Bezerra
Saraiva Felipe

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti José Mendonça Bezerra
Elimar Máximo
Damasceno

Zelinda Novaes

Milton Barbosa (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Nice Lobão
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

José Linhares André Zacharow
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

Dr. Benedito Dias

1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB

Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Eduardo Paes Walter Feldman
Rafael Guerra 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Arnon Bezerra vaga do PP

Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Homero Barreto Marcondes Gadelha

Milton Cardias vaga do PSC

Osmânio Pereira
Bloco PL, PSL

Amauri Gasques Carlos Mota
Neucimar Fraga Remi Trinta

Roberto Pessoa vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
Athos Avelino Geraldo Thadeu
Geraldo Resende vaga do PP

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso vaga do Bloco PFL, PRONA

Jorge Gomes
PDT

Manato Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali Jamil Murad
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Secretário(a): Flávio Alencastro
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145



Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
1º Vice-Presidente: Dra. Clair (PT)
2º Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3º Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Paulo Rocha José Eduardo Cardozo
Tarcisio Zimmermann Lúcia Braga
Vicentinho Neyde Aparecida

PMDB
Leonardo Picciani Ann Pontes
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Luiz Bittencourt
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rodrigo Maia 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ariosto Holanda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Carlos Sampaio

1 vaga Narcio Rodrigues
PTB

Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Eduardo Seabra
Milton Cardias vaga do PMDB Homero Barreto vaga do PPS

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Ricardo Rique vaga do PSDB Paulo Marinho
Sandro Mabel

PPS
Cláudio Magrão (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL,

PRONA

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PDT
Alceu Collares vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Orlando Desconsi vaga do PP João Grandão
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Mariângela Duarte

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

PMDB

Alceste Almeida Jefferson Campos
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Luiz Bittencourt

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho Eduardo Sciarra
1 vaga José Rocha vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Ildeu Araujo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Julio Lopes

PSDB
Bismarck Maia Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Jutahy Junior

PTB
Alex Canziani vaga do PT Philemon Rodrigues
Enio Tatico vaga do PSDB Ronaldo Vasconcellos
José Militão
Josué Bengtson vaga do PT

Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas vaga do PMDB

Tatico vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Reinaldo Betão

João Tota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Colbert Martins (Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSB

Hamilton Casara Dr. Ribamar Alves
PDT

João Herrmann Neto vaga do PPS

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Deley vaga do PP

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
1º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro Zezéu Ribeiro
Hélio Esteves (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Telma de Souza 1 vaga

PMDB
Marcelo Castro Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira Marcello Siqueira
Mauro Lopes Osvaldo Reis
Pedro Chaves 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Lael Varella Aroldo Cedraz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

PP
Francisco Appio Francisco Garcia
Mário Negromonte Leodegar Tiscoski

PSDB
Affonso Camargo Nicias Ribeiro
Domiciano Cabral Paulo Feijó



PTB
Neuton Lima Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Iris Simões
Romeu Queiroz vaga do PSC José Chaves vaga do PSC

Pedro Fernandes vaga do PT

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula vaga do Bloco PFL, PRONA João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Chico da Princesa vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles vaga do Bloco PFL, PRONA

Wellington Roberto
PPS

Leônidas Cristino Átila Lins
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
PDT

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PSC
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Ary Vanazzi
Lindberg Farias Dra. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcisio Zimmermann Paulo Pimenta

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
José Thomaz Nonô (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcos Abramo 3 vagas
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Roberto Jefferson Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
João Paulo Gomes da Silva Humberto Michiles
1 vaga Paulo Marinho

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
Luiza Erundina Renato Casagrande

PPS
Nelson Proença 1 vaga

PDT
Severiano Alves Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI Nº
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER".
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Iriny Lopes
Iara Bernardi Lúcia Braga
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário vaga do PDT Selma Schons
Mariângela Duarte

PFL
Celcita Pinheiro 3 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Marinha Raupp
Rose de Freitas Teté Bezerra
Sandra Rosado 1 vaga

PSDB
Thelma de Oliveira Professora Raquel Teixeira
Yeda Crusius Zulaiê Cobra
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Suely Campos 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PTB
Elaine Costa 2 vagas
1 vaga

PL

Maurício Rabelo
(Dep. do PC do B ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Janete Capiberibe
PPS

Maria Helena 1 vaga
PDT

(Dep. do PT ocupa a vaga) Severiano Alves
PC do B

Jandira Feghali Alice Portugal vaga do PL

Vanessa Grazziotin vaga do PP Perpétua Almeida
S.PART.

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves Sandra Rosado
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Átila Lira Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
Marcondes Gadelha Paes Landim vaga do PFL

Ronaldo Vasconcellos
PL

Almeida de Jesus Ricardo Rique

Heleno Silva 1 vaga
PSB

Gonzaga Patriota Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio Luciano Leitoa vaga do PDT

1 vaga
PPS

Leônidas Cristino B. Sá
PDT

Severiano Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
S.PART.

João Fontes vaga do PFL

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À MENSAGEM N º 183, DE 2004, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "SUBMETE À CONSIDERAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL O TEXTO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES

UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO".
Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Rubem Santiago (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago
Selma Schons

PMDB
Ann Pontes 5 vagas
Edison Andrino
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Vieira Reis

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant

PP
André Zacharow Professor Irapuan Teixeira
Feu Rosa 2 vagas
Ivan Ranzolin

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Bonifácio de Andrada
Zulaiê Cobra Carlos Sampaio
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) João Campos

PTB
Jackson Barreto Pastor Frankembergen
Marcondes Gadelha 2 vagas
Milton Cardias

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Almir Moura
Edmar Moreira João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela Wanderval Santos

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT



Dr. Hélio Severiano Alves
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Cabo Júlio Costa Ferreira

PV
Leonardo Mattos Edson Duarte

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Iara Bernardi
Wasny de Roure João Alfredo
Zé Geraldo 4 vagas
3 vagas

PMDB
Marcelo Castro 5 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vilmar Rocha

PP
Érico Ribeiro Vadão Gomes
Mário Negromonte 2 vagas
Pedro Corrêa

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro Itamar Serpa
Zenaldo Coutinho João Campos

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Nelson Marquezelli
Philemon Rodrigues

Bloco PL, PSL
Paulo Marinho Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Lupércio Ramos

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares

PC do B
Sérgio Miranda 1 vaga

PSC
Cabo Júlio Renato Cozzolino

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

PFL
André de Paula Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Rodrigo Maia
Jairo Carneiro Ronaldo Caiado
Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
Nice Lobão 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Vicente Cascione Arnaldo Faria de Sá
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Carlos Nader vaga do PFL

Lincoln Portela Inaldo Leitão
Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Manato Davi Alcolumbre

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
Roberto Magalhães vaga do PTB

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE
1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO

TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Nogueira 6 vagas
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

PFL
João Carlos Bacelar Antonio Carlos Magalhães Neto
Laura Carneiro José Roberto Arruda
Ney Lopes 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jefferson Campos Adelor Vieira
Jorge Alberto 3 vagas
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PSDB
Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Feu Rosa Nilton Baiano
Nélio Dias Zé Lima
Sandes Júnior 1 vaga
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
José Carlos Elias Ronaldo Vasconcellos

PL
Luciano Castro Medeiros
Paulo Marinho Welinton Fagundes

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Hamilton Casara vaga do PSDB

Pastor Francisco Olímpio
PPS

Agnaldo Muniz Geraldo Thadeu
PDT

Alceu Collares Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".

Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Antonio Nogueira
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 3 vagas
Nilson Mourão
Vignatti

PMDB
Alceste Almeida Darcísio Perondi
Confúcio Moura João Matos
Osmar Serraglio Moacir Micheletto
Teté Bezerra Nelson Trad
Waldemir Moka 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues 3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Ivan Ranzolin
Luis Carlos Heinze vaga do PSB José Janene
Mário Negromonte 1 vaga
Pedro Henry
Ronivon Santiago
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker Nicias Ribeiro
Thelma de Oliveira 1 vaga

PTB
Nelson Marquezelli Iris Simões
Ricarte de Freitas Silas Câmara
1 vaga 1 vaga

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Anderson Adauto
Inaldo Leitão Edmar Moreira
1 vaga João Paulo Gomes da Silva

PPS
Maria Helena Lupércio Ramos

PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga) Barbosa Neto

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO



TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
José Roberto Arruda José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
José Divino Ann Pontes
José Ivo Sartori Osmar Serraglio
Marcelino Fraga 2 vagas
Nelson Trad

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Cleonâncio Fonseca Ivan Ranzolin
Darci Coelho vaga do PFL 2 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Antonio Cruz
Vicente Cascione Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Edmar Moreira Inaldo Leitão vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
José Santana de

Vasconcellos
Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni Paulo Rocha
Zarattini 1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Pastor Pedro Ribeiro
José Borba Wilson Santiago
Nelson Trad Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Inaldo Leitão
Sandro Mabel Medeiros
Valdemar Costa Neto Paulo Marinho

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Dr. Evilásio Jorge Gomes

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)



3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima 2 vagas
1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Ricardo Rique

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara vaga do PSDB

1 vaga 2 vagas
PPS

Raul Jungmann Júnior Betão
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Durval Orlato
José Pimentel Guilherme Menezes
Maurício Rands Ivan Valente

Nelson Pellegrino Mariângela Duarte
Nilson Mourão Paulo Pimenta
Professor Luizinho Roberto Gouveia

PFL
Gervásio Silva Dr. Pinotti
Júlio Cesar Laura Carneiro
Murilo Zauith Pauderney Avelino
Onyx Lorenzoni Robson Tuma
Roberto Brant 2 vagas
Vilmar Rocha

PMDB
Aníbal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Mauro Benevides
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Antonio Carlos Pannunzio
Anivaldo Vale Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
João Campos (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Benedito de Lira
José Linhares Dr. Benedito Dias
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Iris Simões Ricarte de Freitas
Luiz Antonio Fleury 1 vaga

PL
Carlos Rodrigues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltazar Jurandir Boia

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Deley

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure



PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco Paulo Bauer

PMDB
Eduardo Cunha André Luiz
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Osmar Serraglio Benjamin Maranhão
Pedro Chaves José Priante
Pedro Novais Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Santos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Sérgio Miranda Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro 6 vagas
Maninha
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Zarattini
Zé Geraldo vaga do PMDB

PMDB
Fernando Lopes 5 vagas

João Correia
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues 4 vagas
João Carlos Bacelar
Murilo Zauith
Vilmar Rocha

PP
André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Carlos Mota Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva Jaime Martins

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS Mário Heringer
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Chico Alencar 5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa 3 vagas
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Alceste Almeida
Edson Ezequiel João Correia
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves



PSDB
Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Paulo Kobayashi
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PP
André Zacharow vaga do PDT 3 vagas
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

PTB
José Carlos Elias Milton Cardias
1 vaga Pastor Reinaldo

PL
Carlos Rodrigues Heleno Silva
Wellington Roberto João Paulo Gomes da Silva

PSB
Isaías Silvestre 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
Leônidas Cristino Lupércio Ramos

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (S.PART.)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
José Ivo Sartori
Paulo Afonso
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Átila Lira
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Bonifácio de Andrada

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá João Leão
Carlos Rodrigues Mário Assad Júnior
João Paulo Gomes da Silva Oliveira Filho

PPS
Ivan Paixão Dimas Ramalho

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer João Correia
Gilberto Nascimento vaga do PSB Osvaldo Reis
Marcelo Castro Sandra Rosado
Max Rosenmann 1 vaga
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman
Yeda Crusius (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira André Zacharow vaga do PDT

José Linhares Antonio Joaquim
Suely Campos Zonta

1 vaga
PTB

Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá



Marcondes Gadelha 1 vaga
PL

Almeida de Jesus Marcos de Jesus
Oliveira Filho Wanderval Santos

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Athos Avelino Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Chico Alencar
Dra. Clair Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro João Grandão vaga do PSB

Neyde Aparecida Jorge Boeira
Paulo Rocha Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann Zé Geraldo

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
José Thomaz Nonô Fernando de Fabinho
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Marcos Abramo Milton Barbosa
Ronaldo Caiado (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho Sandra Rosado
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bosco Costa
Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
André Zacharow Cleonâncio Fonseca
Wagner Lago Enivaldo Ribeiro
Zé Lima Ivan Ranzolin

PTB
Homero Barreto Alberto Fraga
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

PL
Medeiros Luciano Castro
Ricardo Rique (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luiza Erundina 1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO

HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".

Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho José Carlos Araújo
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Heleno Silva João Leão
Jaime Martins Roberto Pessoa

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT



Mário Heringer Severiano Alves
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Mariângela Duarte 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotti 3 vagas
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

PMDB
Benjamin Maranhão Edison Andrino
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Dr. Heleno Érico Ribeiro
Francisco Garcia Julio Lopes
Nelson Meurer Leodegar Tiscoski

PTB
Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira Maurício Rabelo

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232

FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
Mauro Lopes (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Rose de Freitas vaga do PSDB 3 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
João Almeida Narcio Rodrigues
Luiz Carlos Hauly Sebastião Madeira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
André Zacharow vaga do PDT Darci Coelho vaga do PFL

Dilceu Sperafico Mário Negromonte
Herculano Anghinetti 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
João Tota vaga do PP Carlos Mota
Mário Assad Júnior Chico da Princesa
Oliveira Filho Inaldo Leitão vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

Maria Helena vaga do PMDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Gustavo Fruet vaga do PMDB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário 4 vagas
Mariângela Duarte
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Teté Bezerra
Marinha Raupp 2 vagas
Sandra Rosado

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Elaine Costa 1 vaga

PL
Maurício Rabelo Carlos Mota
Oliveira Filho Marcos de Jesus

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Álvaro Dias

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leonardo Mattos

PSC
Renato Cozzolino vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PV

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: José Carlos Elias (PTB)
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho Pauderney Avelino
Gilberto Kassab Paulo Bauer
Mussa Demes 1 vaga

PP
Pedro Corrêa 3 vagas
Ricardo Barros
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi Walter Feldman

PTB
Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
Enio Tatico José Chaves
José Carlos Elias 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Edmar Moreira
Miguel de Souza João Leão
Milton Monti 1 vaga

PPS
Átila Lins Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC
Carlos Willian Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT



Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Paulo Bauer Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL Antonio Joaquim
Francisco Garcia 2 vagas
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
Rommel Feijó 1 vaga

PL
Marcos de Jesus Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Deley
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
Maninha 5 vagas
Mariângela Duarte
3 vagas

PMDB
Alceste Almeida 5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
João Matos
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Alexandre Santos Francisco Garcia
Dr. Benedito Dias 2 vagas
João Pizzolatti

PSDB
Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira

PTB
Alex Canziani Arnon Bezerra
Ronaldo Vasconcellos 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa João Tota
João Mendes de Jesus Ricardo Rique
Reinaldo Betão Roberto Pessoa

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Severiano Alves Álvaro Dias

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2º Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
João Grandão Anselmo
José Pimentel Assis Miguel do Couto
Josias Gomes João Alfredo
Luci Choinacki Selma Schons
Paulo Pimenta Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro Carlos Melles
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Onyx Lorenzoni Murilo Zauith
Ronaldo Caiado (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PMDB
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Marcelo Castro Leandro Vilela
Moacir Micheletto 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB



Antonio Carlos Mendes Thame Ariosto Holanda
Bismarck Maia Helenildo Ribeiro
Nilson Pinto Júlio Redecker
Yeda Crusius Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Augusto Nardes
Leonardo Vilela Francisco Turra
Luis Carlos Heinze 1 vaga

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Alberto Fraga
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá

PL
Chico da Princesa Giacobo
Paulo Gouvêa Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso Hamilton Casara
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Jurandir Boia

PPS
Nelson Proença Cezar Silvestri vaga do PFL

Roberto Freire
PDT

Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Renildo Calheiros Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3º Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Iriny Lopes
Luiz Couto Mauro Passos
Maria do Carmo Lara Professor Luizinho
Nilson Mourão Walter Pinheiro
Paulo Bernardo Wasny de Roure
Roberto Gouveia Zezéu Ribeiro

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Fernando de Fabinho
Luiz Carlos Santos Luiz Carreira
Vilmar Rocha 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento 3 vagas
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Aloysio Nunes Ferreira Júlio Redecker
Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
João Almeida Yeda Crusius

PP
Feu Rosa Benedito de Lira
Mário Negromonte Francisco Appio
Nelson Meurer Ricardo Barros

PTB
Eduardo Seabra Armando Monteiro
Jovair Arantes 1 vaga

PL
Miguel de Souza Luciano Castro
Milton Monti Welinton Fagundes

PSB
Alexandre Cardoso Barbosa Neto
Hamilton Casara Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Leônidas Cristino

PDT
Dr. Hélio Enio Bacci

PC do B
Alice Portugal Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Mauro Lopes Eduardo Cunha
Moreira Franco Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio José Priante

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende José Carlos Araújo
José Roberto Arruda Rodrigo Maia
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias André Zacharow
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Thame

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli



Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

Medeiros

Luciano Castro Paulo Marinho
Mário Assad Júnior Ricardo Rique

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Renato Casagrande Dr. Evilásio

PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Inácio Arruda

PSC
Renato Cozzolino Cabo Júlio

PV
Sarney Filho Deley
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.476, DE 2004, QUE "DISPÕE

SOBRE INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Renato Casagrande (PSB)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Bassuma Mauro Passos
Luiz Couto 5 vagas
Mariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Walter Pinheiro
Zarattini

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Henrique Eduardo Alves
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Pauderney Avelino
Gerson Gabrielli 3 vagas
Luiz Carreira
Rodrigo Maia

PP
Antonio Joaquim Augusto Nardes
Érico Ribeiro Pedro Corrêa
Reginaldo Germano Ricardo Barros

PSDB
Ariosto Holanda Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Ronaldo Dimas Nilson Pinto

PTB
Armando Monteiro Josué Bengtson
Jovair Arantes Marcondes Gadelha
Nelson Marquezelli 1 vaga

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Almir Moura
Mário Assad Júnior Paulo Marinho
Maurício Rabelo Pedro Irujo

PPS
Roberto Freire Nelson Proença

PSB

Renato Casagrande Luiza Erundina
PDT

Dr. Hélio Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda 1 vaga
PSC

Renato Cozzolino Carlos Willian
PV

1 vaga 1 vaga
S.PART.

Gustavo Fruet vaga do PMDB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216.6201
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Antônio Carlos Biffi
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro 4 vagas
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira Walter Feldman
Thelma de Oliveira (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Rommel Feijó Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo Marcos de Jesus
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Athos Avelino 1 vaga

PSB
Dr. Evilásio Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Costa Ferreira



PV
Leonardo Mattos Deley

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3884, DE 2004, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS DE CONTRATOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, BEM COMO DE CONTRATOS

DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Orlando Desconsi
Antonio Carlos Biscaia Reginaldo Lopes
Carlos Abicalil 4 vagas
Maria do Carmo Lara
Neyde Aparecida
Zezéu Ribeiro

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
João Magalhães
Max Rosenmann
Paulo Afonso
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
José Rocha

PP
Alexandre Santos 3 vagas
André Zacharow
Antonio Joaquim

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio Gonzaga Mota
Bismarck Maia Yeda Crusius

PTB
Eduardo Seabra Jackson Barreto
Enio Tatico 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus 3 vagas
Almir Moura
Almir Sá

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Alexandre Cardoso Luciano Leitoa

PDT
Gervásio Oliveira Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Carlos Willian

PV
Deley 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER

ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PV)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
Mariângela Duarte

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado Rodrigo Maia

PP
Ivan Ranzolin Alexandre Santos
Julio Lopes Pedro Corrêa
Ronivon Santiago 1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Josué Bengtson
Jovair Arantes Ronaldo Vasconcellos
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues João Mendes de Jesus
Paulo Marinho João Tota
Reinaldo Betão Maurício Rabelo

PPS
Júnior Betão Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa

PDT
Pompeo de Mattos Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Carlos Willian Costa Ferreira

PV
Deley Leonardo Mattos
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)



Titulares Suplentes
PT

Antônio Carlos Biffi Maninha
Carlos Abicalil Sigmaringa Seixas
João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro Henry
Leonardo Vilela Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Gomes
João Campos Ronaldo Dimas
Professora Raquel Teixeira Vittorio Medioli

PTB
Enio Tatico 3 vagas
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro Luciano Castro
Lincoln Portela vaga do PV Maurício Rabelo
Sandro Mabel Miguel de Souza
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Júlio Delgado

PSB
Barbosa Neto 1 vaga

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Zequinha Marinho

PV
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra João Alfredo
José Pimentel Josias Gomes
Leonardo Monteiro Luiz Alberto

Luiz Couto Maurício Rands
Paulo Rubem Santiago Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula José Carlos Araújo
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
Sandra Rosado Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Átila Lira
Bosco Costa Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro João Castelo
João Almeida 1 vaga

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza Wagner Lago vaga do PDT

Zé Lima
PTB

Armando Monteiro José Carlos Elias
1 vaga 1 vaga

PL
Jaime Martins Inaldo Leitão
Roberto Pessoa Sandro Mabel

PSB

Isaías Silvestre
Eduardo Campos

(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS
B. Sá Leônidas Cristino

PDT
Álvaro Dias (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Antonio Nogueira
Carlos Abicalil Eduardo Valverde
Hélio Esteves Nilson Mourão
Henrique Afonso Zé Geraldo
Paulo Rocha Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury



Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Ann Pontes
Asdrubal Bentes Confúcio Moura
Marinha Raupp Wladimir Costa
Osvaldo Reis 1 vaga

PSDB
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale
Nilson Pinto Eduardo Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) João Castelo
1 vaga Zenaldo Coutinho

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia (Dep. do PL ocupa a vaga)
Ronivon Santiago 1 vaga
Suely Campos

PTB
Pastor Frankembergen Josué Bengtson
Silas Câmara 1 vaga

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos João Tota vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Hamilton Casara vaga do PSDB 1 vaga
Janete Capiberibe

PPS
Átila Lins 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Davi Alcolumbre

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Deley
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
Ivan Valente Lindberg Farias
José Pimentel Maninha vaga do PSB

Nilson Mourão Mariângela Duarte vaga do PSB

Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PL ocupa a vaga)
Robson Tuma (Dep. do PP ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB

Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Darcísio Perondi 4 vagas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Alexandre Santos vaga do PSDB Antonio Joaquim
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

José Linhares Ivan Ranzolin
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Reginaldo Germano vaga do PFL

1 vaga Ronivon Santiago
PTB

Alberto Fraga vaga do PMDB Jair Bolsonaro
Arnaldo Faria de Sá Marcondes Gadelha vaga do PFL

Dr. Francisco Gonçalves Ricardo Izar
Marcus Vicente vaga do PP Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Carlos Mota Humberto Michiles
Chico da Princesa Maurício Rabelo
Medeiros Paulo Marinho vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Dr. Evilásio (Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus vaga do PDT

S.PART.
Luciana Genro vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair Mariângela Duarte
João Alfredo 5 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales José Mendonça Bezerra
Jairo Carneiro Robério Nunes
Luiz Carlos Santos Vilmar Rocha



Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho vaga do PFL Nélio Dias
Feu Rosa Roberto Balestra
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL Jair Bolsonaro
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Carlos Mota João Paulo Gomes da Silva
Inaldo Leitão Paulo Marinho vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar César Medeiros
Devanir Ribeiro Colombo
Fernando Ferro João Alfredo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto

Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Marcos Abramo José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Paulo Bauer
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
José Divino Jorge Alberto
Marcelino Fraga Leandro Vilela
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi Vieira Reis

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Oliveira
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
Roberto Magalhães vaga do PTB João Fontes vaga do PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Paulo Rocha Tarcisio Zimmermann
Vicentinho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Coriolano Sales Celcita Pinheiro
João Batista Gerson Gabrielli
Paulo Bauer Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)



Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani Jefferson Campos
Marcelo Teixeira Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Eduardo Paes Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Leonardo Vilela
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Joaquim Francisco Paes Landim vaga do PFL

José Chaves vaga do PMDB Philemon Rodrigues
José Múcio Monteiro 1 vaga

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
Paulo Marinho vaga do PFL Raimundo Santos
Sandro Mabel

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
PPS

Cláudio Magrão Raul Jungmann
Maria Helena vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Ary Vanazzi
Jorge Bittar Paulo Pimenta
José Mentor Reginaldo Lopes
Paulo Bernardo Telma de Souza
Paulo Rubem Santiago Vignatti
Virgílio Guimarães Wasny de Roure
Walter Pinheiro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Gerson Gabrielli Aroldo Cedraz
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes Gervásio Silva
Pauderney Avelino Júlio Cesar

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vic Pires Franco
PMDB

Carlos Eduardo Cadoca Ann Pontes
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Teixeira Paulo Afonso
Max Rosenmann Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Narcio Rodrigues (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman

PP
André Zacharow vaga do PDT Augusto Nardes
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Francisco Dornelles 1 vaga
Romel Anizio

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) João Herrmann Neto vaga do PPS

1 vaga
PC do B

Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin
PV

Edson Duarte Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PT

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos 4 vagas
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith



PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Ronivon Santiago
Simão Sessim Suely Campos
Vanderlei Assis Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra

PTB
Alberto Fraga Alex Canziani
Eduardo Seabra Elaine Costa
Jonival Lucas Junior Paes Landim

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almir Moura
Milton Monti João Caldas
Paulo Marinho Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves 1 vaga

PC do B
Alice Portugal Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia

PMDB
Mendes Ribeiro Filho

PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): -
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 / 5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha João Alfredo
Henrique Afonso 3 vagas
Leonardo Monteiro
Nilson Mourão

PMDB
Leandro Vilela 3 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
João Carlos Bacelar 3 vagas
Osório Adriano
Robson Tuma

PP
Antonio Joaquim Roberto Balestra
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Nicias Ribeiro
Nilson Pinto Thelma de Oliveira

PTB
Antonio Cruz Pastor Reinaldo
Josué Bengtson 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves João Caldas
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos Maria Helena

PSB
Hamilton Casara 1 vaga

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte
Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Guilherme Menezes
João Alfredo José Pimentel
Luiz Alberto Maurício Rands
Luiz Couto Nelson Pellegrino

PFL
José Carlos Araújo Fernando de Fabinho
José Carlos Machado vaga do PRONA Rodrigo Maia
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga
1 vaga

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Osmânio Pereira

PL



João Caldas Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
1 vaga Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Elimar Máximo

Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

PMDB
Gilberto Nascimento
Jefferson Campos

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Maninha
Zarattini

PMDB
Moreira Franco

PFL
Carlos Melles
Murilo Zauith
Robério Nunes

PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PTB
Jair Bolsonaro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PL
Marcos de Jesus

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PL)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSDB



Eduardo Barbosa
PL

Carlos Mota
PPS

Colbert Martins
PCdoB

Sérgio Miranda
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PSDB

Luiz Carlos Hauly
S.PART.

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Dr. Evilásio

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PTB)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Alberto Fraga
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PPS
Agnaldo Muniz

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT



Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar

PMDB
Gilberto Nascimento
Josias Quintal

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Almir Moura
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Mário Heringer

S.PART.
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos

PSC
Renato Cozzolino

PV
Deley
Edson Duarte
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário

Terezinha Fernandes
PFL

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -



TÍTULOS PUBLICADOS — 2002

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

BRASIL Y EL ALCA: SEMINARIO

R$ 26,40

85-7365-201-2ISBN:

BRAZIL AND THE FTAA: SEMINAR

R$ 26,40

85-7365-202-0ISBN:

RIO SÃO FRANCISCO: DOSSIÊ 500 ANOS

R$ 2,20

85-7365-187-3ISBN:

HOMENAGEM A SÉRGIO BUARQUE DE 
HOLANDA

R$ 2,20

85-7365-239-XISBN:

HOMENAGEM À FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

R$ 2,20

85-7365-238-1ISBN:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001

R$ 7,70

85-7365-230-6ISBN:

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.                 
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864.  E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br                          
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