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Usaram  da palavra pela ordem, para orienta-
ção das respectivas bancadas, os Srs. Deputados 
DIMAS RAMALHO (PPS – SP), JOSÉ MÚCIO MON-
TEIRO (PTB – PE), REINALDO GRIPP (PL – RJ), 
FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ), RODRIGO 
MAIA (PFL – RJ), HENRIQUE FONTANA (PT – RS), 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE), MARCON-
DES GADELHA (PSB – PB), RENILDO CALHEIROS 
(PCdoB – PE), SARNEY FILHO (PV – MA), JOÃO 
FONTES (PDT – SE), LUCIANA GENRO (PSOL 
– RS), VIEIRA REIS (PMR – RJ), FERNANDO DE 
FABINHO (PFL – BA).  .......................................... 07556

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação e 
aprovação do requerimento.  ................................. 07558

JOÃO FONTES (PDT – SE) – Pedido de ve-
rificação de votação.  ............................................. 07558

LUCIANA GENRO (PSOL – RS) – Pedido de 
verificação de votação.  ......................................... 07558

VIEIRA REIS (PMR – RJ) – Pedido de verifi-
cação de votação.  ................................................. 07558

LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ) – Pedido 
de verificação de votação. ..................................... 07558

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deferimento 
dos pedidos de verificação de votação. ................. 07558

TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 
ordem) – Confirmação do pedido de verificação 
conjunta do Partido dos Trabalhadores. ................ 07558

Usou da palavra pela ordem, para orientação 
da respectiva bancada, o Sr. Deputado NILTON 
BAIANO (PP – ES). ............................................... 07558

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RODRIGO MAIA (PFL – RJ). ................................ 07558

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA 
(PT – RS). .............................................................. 07559

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RODRIGO MAIA (PFL – RJ). ................................ 07559

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informação 
ao Plenário sobre os trabalhos da Casa na próxima 
semana.  ................................................................ 07559

RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Como 
Líder.) – Apoio à proposta de regulamentação de 
eleições. ................................................................. 07559

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Solicitação aos 
Srs. Relatores de empenho na liberação dos res-
pectivos pareceres, tendo em vista a necessidade 
de conclusão da votação das matérias constantes 
da pauta da convocação extraordinária. ................ 07559

FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela ordem.) 
– Pedido de inserção na pauta da proposta de re-
ajuste salarial dos professores das universidades 
federais. ................................................................. 07559

CABO JÚLIO (PMDB – MG. Pela ordem.) 
– Pedido de inclusão na pauta do Projeto de Lei 
nº 275, de 2001, concessivo de aposentadoria a 
policiais civis. ......................................................... 07560

PRESIDENTE  (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da votação. ............................................................ 07560

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CARLOS ALBERTO 
LERÉIA (PSDB – GO), ENIO TATICO (PL – GO), 
SILAS CÂMARA (PTB – AM). ............................... 07560

LINO ROSSI (PP – MT. Pela ordem.) – Difi-
culdades do orador para registro de voto pelo painel 
eletrônico. .............................................................. 07560

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Determinação 
à assessoria de realização de vistoria no sistema 
eletrônico de votação. ............................................ 07560

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados DELEY (PSC – RJ), SI-
MÃO SESSIM (PP – RJ), ARY KARA (PTB – SP). 07560

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aprovação do 
requerimento. ......................................................... 07560

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramento 
da discussão .......................................................... 07560

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem.) – Justificativa da ausência do orador no 
plenário no momento da votação. .......................... 07577

DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem.) – De-
mora no deslocamento dos Parlamentares de seus 
gabinetes ao plenário da Casa por causa da len-
tidão dos elevadores. Solicitação de providências 
da Mesa com vistas à disponibilidade de mais ele-
vadores a serviço dos Parlamentares durante as 
votações plenárias. ................................................ 07577

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Determinação 
à Diretoria da Casa de estudo com vistas à rapidez 
no deslocamento dos Parlamentares de seus gabi-
netes ao plenário. .................................................. 07577

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados CORONEL ALVES (PL 
– AP), REINALDO BETÃO (PL – RJ), LUIZ EDU-
ARDO GREENHALGH (PT – SP), JÚNIOR BETÃO 
(PL – AC), ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR). ....... 07577

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MOREIRA FRANCO (PMDB – RJ). ....................... 07577

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concessão 
do prazo de 10 minutos aos Deputados-Relatores 
Moreira Franco e Antonio Carlos Biscaia para apre-
sentação dos pareceres.  ...................................... 07577

ALMIR MOURA (PFL – RJ. Pela ordem.) – 
Injustiças praticados pelo Comando da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro contra integrantes da 
corporação. ........................................................... 07577

CARLOS WILLIAN (PTC – MG. Pela ordem.) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. 
Aprovação, pela CPMI dos Correios, de requeri-
mento de convocação do Sr. Dimas Fabiano Toledo, 
ex-Diretor da empresa Furnas Centrais Elétricas 
S/A, e do publicitário Duda Mendonça. ................. 07578

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ ALBERTO (PT 
– BA), TEREZINHA FERNANDES (PT – MA). ...... 07578
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LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como Líder.) 
– Contrariedade à proposta de alteração da legis-
lação eleitoral. ........................................................ 07578

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado WAGNER LAGO (PDT 
– MA) ..................................................................... 07578

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
ENÉAS (PRONA – SP) ......................................... 07579

Usou da palavra pela ordem, para registro de 
voto, o Sr. Deputado ENIO BACCI (PDT – RS). .... 07579

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Expectativa 
da Presidência quanto à apresentação dos pare-
ceres pelos Deputados-Relatores Moreira Franco 
e Antonio Carlos Biscaia.  ..................................... 07579

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Prorrogação 
da sessão por 1 hora. ............................................ 07579

LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem.) – Pre-
visão do início das operações da Plataforma P-50, 
da PETROBRAS, construída no Estaleiro Mauá-Ju-
rong, no Estado do Rio de Janeiro. Expectativa de 
auto-suficiência brasileira em petróleo com o fun-
cionamento da nova plataforma. Repúdio à matéria 
Pacote do governo pode estimular a favelização, pu-
blicada pelo jornal O Globo, por distorcer o alcance 
social e econômico das medidas anunciadas pelo 
Governo Federal de estímulo à construção civil.  .. 07579

Usaram da palavra pela ordem, para registro de 
voto, os Srs. Deputados JOÃO MAGALHÃES (PMDB 
– MG), MARCO MAIA (PT – RS), CARLOS MOTA 
(PSB – MG), ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG). ....... 07579

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
BETINHO ROSADO (PFL – RN). .......................... 07580

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Lembrança 
ao Plenário do encerramento da sessão previsto 
para as 14h. ........................................................... 07580

Usou da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, o Sr. Deputado LUPÉRCIO RAMOS 
(PMDB – AM). ................................................... 07580

DIMAS  RAMALHO (PPS – SP. Como Líder.) 
– Apoio à proposta de redução dos custos eleitorais. 
Defesa de ampla reforma política. ......................... 07580

Usou da palavra pela ordem, para registro 
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO 
(PL – BA). .......................................................... 07581

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MARCONDES GADELHA (PSB – PB). ................. 07581

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados JORGE BITTAR (PT – 
RJ), GERALDO RESENDE (PPS – MS), ANTONIO 
CARLOS PANNUNZIO (PSDB – SP), MARCELO 
CASTRO (PMDB – PI). .......................................... 07581

Usou da palavra para proferir parecer às 
emendas de Plenário, pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, o Sr. Deputado 
ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ).  ............. 07581

Usaram  da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados RONALDO DIMAS (PSDB – TO), JOÃO FON-
TES (PDT – SE). ................................................... 07584

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputada 
LAURA CARNEIRO (PFL – RJ). ............................ 07584

Usou da palavra o Sr. Deputado ANTONIO 
CARLOS BISCAIA (PT – RJ), Relator da matéria. 07584

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO DIMAS (PSDB – TO). .......................... 07584

Usou da palavra o Sr. Deputado ANTONIO CAR-
LOS BISCAIA (PT – RJ), Relator da matéria.  ............. 07585

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
COLBERT MARTINS (PPS – BA). ........................ 07585

Usou da palavra para proferir parecer às 
emendas de Plenário, pela Comissão de Finan-
ças e Tributação, o Deputado MOREIRA FRANCO 
(PMDB, RJ), concluindo por subemendas.  ........... 07585

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Esclarecimento 
ao Plenário acerca da apresentação de subemen-
das pelo Relator Moreira Franco. ........................... 07586

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação do 
substitutivo oferecido pelo Relator.  ....................... 07586

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
RONALDO DIMAS (PSDB – TO).  ......................... 07586

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Recebimento 
de requerimento de destaque para votação em sepa-
rado da Emenda nº 31. Anúncio dos destaques. ... 07586

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
DIMAS RAMALHO (PPS – SP). ............................ 07589

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Votação e 
aprovação do Substitutivo oferecido pelo Relator da 
Comissão de Finanças e Tributação, ressalvados os 
destaques. ............................................................. 07590

LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela ordem.) 
– Registro de voto contrário da bancada do PSOL. 07592

JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem.) 
– Registro de voto contrário da bancada do PDT.  07592

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Adiamento 
da apreciação dos destaques e das emendas de 
plenário. ................................................................. 07592

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Discussão, 
em primeiro turno, do Projeto de Lei Complemen-
tar nº 123-B, de 2004, do Deputado Jutahy Junior, 
que regulamenta o parágrafo único do art. 146 e o 
inciso IX do art. 170 da Constituição Federal. ....... 07592

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA). .................. 07592

Usaram da palavra pela ordem, para registro 
de voto, os Srs. Deputados VIGNATTI (PT – SC), 
POMPEO DE MATTOS (PDT – RS). ..................... 07592

Usou da palavra para discussão da matéria o Sr. 
Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)  .... 07592

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aviso ao Ple-
nário sobre o prosseguimento da discussão da ma-
téria na próxima sessão. Indagação às Lideranças 
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partidárias sobre a urgência para a apreciação do 
projeto. ................................................................... 07593

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados LAURA CARNEIRO (PFL – RJ), MIRO TEI-
XEIRA (PDT – RJ), LUIZ SERGIO (PT – RJ). ....... 07593

JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem.) – 
Reunião de membros da bancada federal pedetista 
com a Senadora Heloísa Helena e pré-candidatos 
do partido à Presidência da República. ................. 07593

Usou  da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
JOÃO ALFREDO (PSOL – CE). ............................ 07594

RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem.) 
– Protesto contra pronunciamento do Deputado João 
Fontes. Solicitação à Presidência das notas taqui-
gráficas do discurso. Anúncio de encaminhamento 
de representação contra o Parlamentar. ............... 07594

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 
MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ). ................................ 07594

CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela ordem.) 
– Encaminhamento de ofício ao Tribunal Superior 
Eleitoral e ao Ministério da Justiça acerca de irre-
gularidades administrativas no Município de São 
Francisco do Conde, Estado da Bahia. ................. 07594

PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encerramen-
to da sessão em face do esgotamento do prazo 
regimental. .......................................................... 07594

VI – Encerramento
2 – ATA DA 30ª SESSÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 5ª SESSÃO LE-
GISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, DA 52ª LEGIS-
LATURA, EM 9 DE FEVEREIRO DE 2006

I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão 

anterior
III – Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 9-2-2006
IV – Pequeno Expediente 

CHICO ALENCAR (PSOL – RJ) – Caráter 
sistemático da prática de corrupção no País. Ca-
racterísticas do bom legislador. ............................. 07604

WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Regozi-
jo com a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação de 
agentes comunitários de saúde pela Administração 
Pública. .................................................................. 07606

DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem.) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 07607

SIMÃO SESSIM (PP – RJ) – Potencial de ge-
ração de empregos dos pequenos negócios. Urgente 
necessidade de desburocratização e favorecimento 
fiscal na contratação de trabalhadores por pequenas 
e microempresas para redução da informalidade do 
mercado de trabalho. ............................................. 07607

GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE) – Neces-
sidade de demarcação das terras indígenas no 
Estado de Pernambuco. ........................................ 07607

JOÃO ALFREDO (PSOL – CE) – Prática de 
trabalho escravo por prestadora de serviços da Com-
panhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 
no Município de Sobral, Estado do Ceará. Preca-
riedade das condições de vida de famílias inscritas 
em projetos de assentamento do INCRA. ............. 07608

JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem.) 
– Registro de voto proferido em sessão anterior. 
Regozijo com a aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2003, sobre a contratação de 
agentes comunitários de saúde pela Administração 
Pública. .................................................................. 07609

RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela ordem.) 
– Regozijo com a aprovação da proposta de emenda 
à Constituição de interesse dos agentes comunitá-
rios de saúde. Cancelamento de curso oferecido à 
categoria no Estado do Tocantins. ......................... 07609

JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem.) 
– Solicitação ao Departamento de Taquigrafia 
de retirada de termo de discurso proferido pelo 
orador. ................................................................... 07610

AFONSO HAMM (PP – RS) – Assunção pelo 
orador da coordenação da bancada federal do Es-
tado do Rio Grande do Sul. Empenho na aprova-
ção de emendas orçamentárias e na liberação de 
recursos destinados ao Estado.  ........................... 07610

PAULO MAGALHÃES (PFL – BA) – Recla-
mação contra a omissão em respostas a requeri-
mentos de informações apresentados pelo orador. 
Conveniência da apuração, pela Polícia Federal, da 
autenticidade da chamada lista de Furnas.  .......... 07610

PRESIDENTE (João Caldas) – Resposta à 
reclamação do Deputado Paulo Magalhães.  ........ 07610

MAURO  BENEVIDES (PMDB – CE) – Ne-
crológio do artista plástico Aldemir Martins.  ......... 07610

REINALDO BETÃO (PL – RJ) – Posse de 
André Pombo na Secretária de Saúde do Município 
de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Majoração 
arbitrária das contas de energia elétrica pela empre-
sa Ampla Energia e Serviços S/A após a instalação 
de medidores digitais para aferição de consumo. . 07611

CLAUDIO CAJADO (PFL – BA) – Visita do 
Governador do Estado da Bahia, Paulo Souto, e 
de Parlamentares aos Municípios de Guanambi e 
Iuiú para inauguração de obras públicas. .............. 07612

CARLOS MOTA (PSB – MG) – Melhoria do 
quadro de distribuição de renda no Governo Luiz 
Inácio Lula da Silva. Impacto financeiro do reajuste 
do salário mínimo sobre os Municípios brasileiros 
e as pequenas e microempresas. Necessidade de 
aprovação do Estatuto das Micro e Pequenas Em-
presas. ................................................................... 07612

GUILHERME MENEZES (PT – BA) – Rele-
vância dos Programas Segundo Tempo e Esporte 
e Lazer na Cidade, do Governo Federal. ............... 07614

JOSÉ ROCHA (PFL – BA) – Visita do Go-
vernador do Estado da Bahia, Paulo Souto, aos 
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Municípios de Guanambi e Licínio de Almeida para 
inauguração de obras públicas. ............................. 07614

WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem.) 
– Justificativa da ausência do orador em votação 
anterior. .................................................................. 07615

NEUCIMAR FRAGA (PL – ES) – Necrológio 
do jornalista Valdeci Lima. ..................................... 07615

MAURÍCIO RANDS (PT – PE) – Regozijo com 
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 7, de 2003, sobre a contratação pela Adminis-
tração Pública de agentes comunitários de saúde 
por meio de processo seletivo público. .................. 07615

CELCITA PINHEIRO (PFL – MT) – Alocação 
de recursos orçamentários para compensação de 
perdas de receitas municipais decorrentes da Lei 
Kandir. .................................................................... 07615

LINCOLN PORTELA (PL – MG) – Conseqü-
ências de publicações de charges sobre o profeta 
Maomé.  ................................................................. 07615

JOÃO GRANDÃO (PT – MS) – Presença de 
equipe interministerial no Estado de Mato Grosso 
do Sul para debate da febre aftosa com Prefeitos 
Municipais e pequenos produtores de leite.  ......... 07616

WILSON CIGNACHI (PMDB – RS) – Lança-
mento da Frente Parlamentar da Fruticultura. ....... 07616

ADEMIR CAMILO (PDT – MG) – Empenho do 
Governador Aécio Neves na expansão da telefonia 
celular móvel no Estado de Minas Gerais. ............ 07616

FEU ROSA (PP – ES. Discurso retirado pelo 
orador para revisão.) – Publicação pela revista Veja 
de matéria sobre as conseqüências da estatização 
de empresas privadas pelo Governo Luiz Inácio Lula 
da Silva. ................................................................. 07617

EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Correspondên-
cia da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
sobre a inclusão do setor no Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
– Imposto SIMPLES. ............................................. 07617

DR. HELENO (PSC – RJ) – Incidência da 
osteoporose em mulheres jovens. ......................... 07617

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC) – Re-
admissão de funcionários pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos no Estado do Acre. ........ 07618

TELMA DE SOUZA (PT – SP) – Tramitação 
do Projeto de Lei nº 6.370, de 2005, acerca da ins-
talação de portos secos.  ....................................... 07618

VITORASSI (PT – PR) – Conflito entre traba-
lhadores rurais no Estado do Paraná.  .................. 07619

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR) 
– Artigo Roraima em Luto – Morre Dorval de Maga-
lhães, publicado pelo jornal Folha de Boa Vista. . 07619

ZÉ LIMA (PP – PA) – Acerto na liberação 
pelo Governo Federal de recursos para execução 
de programas nas áreas social e de infra-estrutura. 
Abandono de comunidades indígenas pela Funda-
ção Nacional de Saúde – FUNASA. Investimentos 

realizados pelo Governo do Estado do Pará na área 
de saúde.  .............................................................. 07619

ENIO BACCI (PDT – RS) – Filiação do em-
presário Iraí Maggi ao Partido Democrático Traba-
lhista.  .................................................................... 07620

GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP) – In-
terligação energética como fator determinante da 
ampliação do potencial de desenvolvimento dos 
Estados da Região Norte. Estudo sobre a UHE de 
Marabá, no Rio Tocantins.  .................................... 07620

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem.) – Justificativa da ausência do orador em 
votação anterior. .................................................... 07623

DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem.) – Jus-
tificativa da ausência do orador no plenário. Registro 
de voto proferido em sessão anterior. ................... 07623

POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela or-
dem.) – Inocuidade das alterações no financiamento 
de campanhas eleitorais. ....................................... 07623

WAGNER LAGO (PDT – MA. Discurso retira-
do pelo orador para revisão.) – Reunião realizada 
pela Frente de Libertação do Maranhão.  .............. 07624

IVAN VALENTE (PSOL – SP) – Transforma-
ção pela Casa de sessão plenária em Comissão 
Geral para debate da implantação da tevê digital no 
País. Homenagem póstuma ao líder revolucionário 
salvadorenho Schafik Jorge Handal. ..................... 07624

NELSON PELLEGRINO (PT – BA) – Influência 
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva na aprovação 
pelo Congresso Nacional de matérias de relevân-
cia social. Conclusão de negociações com o Pre-
feito Municipal de Salvador, João Henrique, sobre 
o pagamento de direitos trabalhistas a servidores 
demitidos. .............................................................. 07625

FEU ROSA (PP – ES. Pela ordem. Discurso 
retirado pelo orador para revisão.) – Relevância do 
livro Conversas com Eliezer, a respeito do ex-Pre-
sidente da Companhia Vale do Rio Doce, Eliezer 
Batista. ................................................................... 07626

DRA. CLAIR (PT – PR) – Criação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Patrimônio Público e 
pela Revisão da Privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce. Criação de frentes parlamentares e 
de comitês estaduais em defesa do patrimônio da 
Companhia Vale do Rio Doce.  .............................. 07626

SILVIO TORRES (PSDB – SP) – Andamento 
dos trabalhos na CPMI dos Correios. Inveracidade 
de lista apresentada ao órgão. Imperiosidade da 
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de Pernambuco. ..................................................... 07691

3 – DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
– Declara a prejudicialidade dos Projetos de 

Lei nº 981/03, 4.586/04 e 6.247/05. ....................... 07692
4 – PARECERES – Proposta de Emenda à 

Constituição nº 524-B/02; Projeto de Lei nº 5.919-
C/05. ...................................................................... 07692

SEÇÃO II

4 – ATOS DO PRESIDENTE
a) Dispensar: Ana Maria Delmonte Pereira 

Filha, Fabio Gomes Ferreira, José Aprígio Nogueira 
Cesarino, Lionir Delfina Pires, Rosa Maria Geaquinto 
Paganine. ............................................................... 07700
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b) Designar: Ana Maria Delmonte Pereira Fi-
lha, Fabio Gomes Ferreira, Izabel Cristina Filgueiras 
de Almeida, José Aprígio Nogueira Cesarino. ....... 07701

c) Designar (SUBSTITUTOS): Andre de Al-
buquerque Atrock, Eliana Teixeira Gaia, Elisabeth 
Teresinha de Lima Araújo, Gilcy Rodrigues Azevedo 
Ferreira, Gilcy Rodrigues Azevedo Ferreira, Hérica 
Pimentel Brito de Souza, Maria Nasaré Antunes 
Martins, Paulo Henrique Silva, Remi Antônio Perez 
Toscano, Ricardo Senna Guimarães. .................... 07701

d) Tornar sem Efeito Nomeação: Ronaldo 
Oakes Deoliviera. .................................................. 07702

e) Exonerar: Andrea Vieira Alves, Ezequiel 
Bruno Gonzaga Cortez, Fabiana Medeiros Costa, 
Lílian Maria Soares da Silva, Marcelo Vieira, Pollyana 
Medeiros Nascimento Figueiredo, Reynaldo Aben-
athar de Sousa. ..................................................... 07703

f) Nomear: Ana Luíza Gonzaga Palhares, An-
drea Vieira Alves, Carla Maria Ribas Claro, Lucas 
Silva Lima, Marcelo Vieira, Maria Gomes da Costa, 
Sônia Maria Gomes da Silva, Virlem Marques. ..... 07703

6 – MESA
7– LÍDERES E VICE-LÍDERES
8 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
9 – COMISSÕES
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ÀS 9 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Inocêncio Oliveira

PARÁ

BABÁ PSOL
JOSÉ PRIANTE PMDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 3

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondônia: 1

ACRE

JOÃO TOTA PP
Total de Acre: 1

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

MARCELO CASTRO PMDB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 3

BAHIA

CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PcdoB
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

CARLOS WILLIAN PTC
DR. FRANCISCO GONÇALVES PPS
GERALDO THADEU PPS
LEONARDO MONTEIRO PT
ROMEL ANIZIO PP
Total de Minas Gerais: 5

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

CARLOS SANTANA PT
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PP
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOSIAS QUINTAL PSB
LUIZ SÉRGIO PT
REINALDO BETÃO PL
REINALDO GRIPP PL
Total de Rio de Janeiro: 10

Ata da 29ª Sessão, Extraordinária, Matutina, da 5ª Sessão 
Legislativa Extraordinária, da 52ª Legislatura,  

em 9 de fevereiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente 

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário João Caldas, 4º Secretário Geraldo Resende, 3º Suplente 
de Secretário Reinaldo Betão, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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SÃO PAULO

ARLINDO CHINAGLIA PT
EDINHO MONTEMOR PSB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
MEDEIROS PL
SILVIO TORRES PSDB
VICENTINHO PT
Total de São Paulo: 6

MATO GROSSO

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

GOIÁS

RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
Total de Paraná: 2

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
MARCO MAIA PT
ORLANDO DESCONSI PT
Total de Rio Grande do Sul: 3

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Reinaldo Betão) – A lista 
de presença registra na Casa o comparecimento de 51 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
Passo, neste momento, a Presidência ao ilustre 

Deputado Inocêncio Oliveira.

O Sr. Reinaldo Betão, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão 
anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretá-
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a 
qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. MAURO BENEVIDES, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 19/Plen 

Brasília, 8 de fevereiro de 2006

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

a fim de indicar como suplente o Deputado Leonardo 
Monteiro – PT/MG, para integrar a Comissão Especial 
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 333-A, de 2004 que “modifica a reda-
ção ao art. 29-A e acrescenta art. 29-B à Constituição 
Federal para dispor sobre o limite de despesas e a 
composição das Câmaras de Vereadores e dá outras 
providências”. 

Atenciosamente, – Deputado Henrique Fontana, 
Líder do PT.

Defiro. Publique-se.
Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/GAB/I/Nº 61

Brasília, 8 de fevereiro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Osvaldo Reis passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 
333, de 2004, que “modifica a redação do art. 29-A e 
acrescenta art. 29-B à Constituição Federal para dis-
por sobre o limite de despesas em composição das 
Câmaras de Vereadores e dá outras providências”, 
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Wilson 
Santana, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se
Em 9-2-06.  – Aldo Rebelo, Presi-

dente.
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OF. PSDB Nº 45/2006 

Brasília, 8 de fevereiro de 2006 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Aldo Rebelo 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, 
Indico a Vossa Excelência o Deputado Leonardo 

Vilela, como membro suplente, para integrar a Comis-
são de Seguridade Social e Família.

Respeitosamente, – Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 23 – PP/2006-CCJC 

Brasília, 31 de janeiro de 2006

A Sua Excelência 
Deputado Aldo Rebelo 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as pro-

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
5.919/2005, apreciado por este Órgão Técnico nesta 
data. 

Atenciosamente, – Deputado Antonio Carlos 
Biscaia, Presidente.

Publique-se.
Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA À PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI-

TUIÇÃO Nº 524-A, DE 2002, DO SENADO  
FEDERAL, QUE “ACRESCENTA ARTIGO AO ATO 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS  
TRANSITÓRIAS, A FIM DE INSTITUIR O FUNDO 
PARA A REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÃVEL DA  
BACIA DO SÃO FRANCISCO”.  
(BACIA DO SÃO FRANCISCO)

Ofício nº 18/06 – Pres 

Brasília, 8 de fevereiro 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em reunião ordinária realizada hoje, a Comissão 

Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 524-A, de 2002, do Senado 
Federal, que “acrescenta artigo ao Ato das disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o Fundo 
para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do São Francisco”, opinou, contra 
o voto do Deputado Júlio César, pela aprovação desta, 
com substitutivo, nos termos dos parecer do Relator, 
que apresentou complementação de voto.

Isto posto, solicito a Vossa Excelência a publica-
ção em avulso da referida proposição, bem como no 
Diário da Câmara dos Deputados – DCD. 

Atenciosamente, – Deputado Fernando de 
Fabinho, Presidente.

Publique-se.
Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 2.134, DE 2006 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

MSC Nº 730/2004

Aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e a Romênia, celebrado em 
Brasília, em 12 de agosto de 2003. 

Despacho: À Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Ro-
mênia, celebrado em Brasília, em 12 de agosto de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, 
inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 730, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Tratado de Extradi-
ção entre a República Federativa do Brasil 
e a Romênia, celebrado em Brasília, em 12 
de agosto de 2003.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, 

combinado com o art. 84, inciso VIII da Constitui-
ção, submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências,acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto do Tratado de Extradição entre a República Fe-
derativa do Brasil e a Romênia, celebrado em Brasília, 
em 12 de agosto de 2003. 

Brasília, 28 de outubro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Brasília, 18 de agosto de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de levar a alta consideração de Vos-

sa Excelência o anexo texto do Tratado de Extradição 
entre a República Federativa do Brasil e a Romênia, 
assinado em Brasília, em 12 de agosto de 2003.

2. Trata-se de importante instrumento da coope-
ração jurídica entre o Brasil e a Romênia, que permite 
tornar mais eficaz o combate ao crime e, em especial, 
ao crime organizado transnacional. Permitirá ele a agi-
lização da cooperação jurídica entre os dois Estados 
signatários que, no que se refere à extradição, é ainda 
realizada com base na reciprocidade. Se bem mantenha 
a via diplomática para a tramitação de pedidos dessa 
natureza, o Acordo permite que os pedidos de prisão 
preventiva para fins de extradição sejam encaminhados 
por intermédio da Organização Internacional de Polícia 
Criminal (INTERPOL) e, posteriormente, transmitido 
pela via diplomática. O recurso ao canal Interpol con-
fere rapidez, em benefício do combate ao crime. 

3. O Ministério da Justiça participou das negocia-
ções do Tratado em apreço e aprovou seu texto final. 

4. Com vista ao encaminhamento do Tratado à 
aprovação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Exce-
lência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Na-
cional, juntamente com cópias autênticas do Tratado.

Respeitosamente,

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A ROMÊNIA 

A República Federativa do Brasil e A Romênia 
(adiante denominados Estados Contratantes),

Desejosos de regulamentar a extradição recípro-
ca de criminosos,

Acordam o que se segue:

ARTIGO 1 
Obrigação de Extradição 

1. Os Estados Contratantes comprometem-se 
reciprocamente a extraditar, de acordo com as re-
gras e nas condições previstas pelo presente Tratado, 

qualquer pessoa que se encontre no território do Es-
tado Contratante requerido e que esteja acusada ou 
condenada por crime que autorize a extradição, com 
base no artigo 2.

2. A extradição será possível para um dos crimes 
previstos no artigo 2 caso seja cometido no território 
do Estado Contratante requerente ou em um terceiro 
Estado e o Estado Contratante requerente tenha com-
petência para processar e julgar a pessoa reclamada 
e aplicar a pena.

3. A extradição será possível em relação aos cri-
mes previstos no artigo 2, indiferentemente de tal crime 
ter sido cometido antes ou depois da entrada em vigor 
do presente Tratado. 

ARTIGO 2 
Crimes passíveis de extradição

1. O presente Tratado aplicar-se-á a crimes que 
sejam puníveis nas legislações de ambos os Estados 
Contratantes com penas privativas de liberdade de no 
mínimo um ano.

2. Se a extradição for solicitada para fins de cum-
primento de sentença será necessário ainda que a 
pena a cumprir seja de, no mínimo, um ano.

3. Se o pedido de extradição se referir a dois ou 
mais delitos punidos com detenção pelas leis dos Es-
tados Contratantes, mesmo se apenas um deles cor-
responder às condições previstas no parágrafo 1 sobre 
a duração da pena, a extradição poderá ser admitida 
também para as outras infrações.

4. No caso de infrações fiscais a extradição não 
poderá ser recusada pelo fato de a legislação do Es-
tado Contratante requerido não prever o mesmo regi-
me de taxas e impostos ou não dispor do mesmo tipo 
de regulamentação em matéria de taxas e impostos, 
alfândega ou câmbio de moeda estrangeira como a 
legislação do Estado requerente.

ARTIGO 3 
Motivos para recusa da extradição

1. Uma pessoa não será extraditada se a auto-
ridade competente do Estado Contratante requerido 
constatar o seguinte:

a) a pessoa reclamada é nacional do 
Estado contratante requerido; ou

b) a infração pela qual a extradição é 
solicitada for de natureza política ou exclusi-
vamente militar; ou

c) se houver importantes razões para 
considerar que a extradição de uma pessoa 
foi requerida com vistas à sua perseguição 
ou punição por motivos raciais, religiosos, de 
nacionalidade ou étnicos ou por suas convic-
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ções políticas; ou que a situação dessa pessoa 
poderá agravar-se por um ou outro daqueles 
motivos; ou 

d) se a pessoa cuja extradição for reque-
rida tiver sido julgada definitivamente, indultada 
ou anistiada no território do Estado Contratan-
te Requerido pelo mesmo crime que consta 
do pedido de extradição ou se tiver ocorrido 
a prescrição segundo a lei de pelo menos um 
dos Estados Contratantes; ou

 e) se a pessoa requerida para a extra-
dição tiver sido condenada ou deva ser julga-
da no Estado Contratante requerente por um 
Tribunal de exceção ou ad hoc.

2. Em caso de pena de morte a extradição não é 
possível, salvo mediante promessa expressa formulada 
pelo Estado Contratante requerente de que a mesma 
não será executada, havendo comutação.

3. Para fins do presente Tratado, não serão con-
siderados como políticos, especialmente, os seguin-
tes crimes:

a) atentado contra a vida do Chefe de 
Estado ou um membro de sua família;

b) genocídio, crimes de guerra, crimes 
contra a paz e a humanidade; 

c) terrorismo.

ARTIGO 4 
Obrigação em casos de recusa de extradição

1. A recusa da extradição do nacional obriga o 
Estado Contratante requerido a submeter a causa, a 
pedido do Estado Contratante requerente, às suas au-
toridades judiciárias competentes para o exercício da 
persecução penal e o julgamento, se for o caso. 

2. No caso de o Estado Contratante requerido 
recusar a extradição de um estrangeiro, acusado ou 
condenado no Estado Contratante requerente, por 
infração grave ou por fatos incriminatórios previstos 
em convenções internacionais que não impõem outro 
modo de repressão, o exame da própria competência 
e o exercício, se for o caso, da ação penal serão feitos 
ex offício, sem exceção e sem atraso.

3. Nos casos previstos nos parágrafos 1 e 2, o Es-
tado Contratante requerente transmitirá gratuitamente 
ao outro Estado os documentos, informações e objetos 
vinculados ao crime. O Estado Contratante requerente 
será informado sobre o resultado do seu pedido. 

ARTIGO 5 
Procedimentos para a extradição 

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 6, o 
pedido de extradição deverá ser apresentado por es-
crito e encaminhado pela via diplomática.

2. O pedido deverá ser acompanhado de docu-
mentação que contenha:

a) dados de identificação da pessoa pro-
curada, juntamente com quaisquer outras in-
formações que possam ajudar a estabelecer 
sua identidade, nacionalidade (cidadania) e 
local onde se encontra;

 b) informações sobre o crime que moti-
vou o pedido de extradição; 

c) os textos da lei aplicavam ao caso; 
d) no caso de uma pessoa condenada, 

original ou cópia autenticada da decisão con-
denatória e do mandado de execução da pena 
de prisão ou ato equivalente;

e) no caso de uma pessoa indiciada ou 
acusada, original ou cópia autenticada do man-
dado de prisão emitido pela autoridade com-
petente no território do Estado contratante 
requerente. 

3. Caso as informações fornecidas pelo Estado 
Contratante requerente sejam consideradas insuficien-
tes para possibilitar ao Estado Contratante requerido 
tomar uma decisão sobre o caso, em conformidade 
com o disposto neste Tratado, o Estado Contratante 
requerido deverá solicitar ao outro Estado as necessá-
rias informações complementares, e poderá fixar um 
prazo para seu recebimento. 

ARTIGO 6 
Da Prisão Preventiva 

1. Em casos de urgência, a pessoa procurada 
poderá, em conformidade com a legislação do Esta-
do Contratante requerido, ser presa preventivamente 
mediante solicitação das autoridades competentes do 
Estado Contratante requerente. O pedido de prisão 
preventiva deverá indicar a intenção de que será soli-
citada a extradição dessa pessoa e incluir uma decla-
ração da existência de mandado de prisão ou sentença 
condenatória proferida contra a mesma, bem como os 
dados de sua identificação.

2. A pessoa presa em decorrência de solicitação 
dessa natureza será libertada após sessenta (60) dias 
a contar da data de sua detenção se o pedido de extra-
dição não for recebido dentro desse prazo. A libertação 
da pessoa procurada não exclui uma nova prisão nem 
extradição se um pedido for posteriormente recebido.

3. O pedido de prisão preventiva também poderá 
ser transmitido por meio da Organização Internacional 
da Polícia Criminal – INTERPOL, desde que seja pa-
ralelamente comunicado pela via diplomática. 
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ARTIGO 7 
Concurso de Pedidos 

Se a extradição de uma pessoa for solicitada em 
concurso com pedidos de terceiros Estados, seja pelo 
mesmo crime ou por um outro crime, o Estado Contra-
tante requerido tomará sua decisão, dentro dos limites 
previstos na sua legislação, após levar em considera-
ção as circunstâncias da causa, inclusive as disposi-
ções sobre a matéria contidas em quaisquer acordos 
existentes entre o Estado Contratante requerido e os 
terceiros Estados requerentes, a gravidade e o  local 
do crime, as respectivas datas dos pedidos, a nacio-
nalidade (cidadania) e o local de residência da pessoa 
procurada e a possibilidade de extradição subseqüente 
para outro Estado requerente.

ARTIGO 8 
Decisão de Extradição e Entrega do Extraditado

1. O Estado Contratante requerido informará 
ao Estado Contratante requerente, pela via diplo-
mática, a respeito de sua decisão sobre o pedido de 
extradição.

2. No caso de recusa de um pedido de extradição, 
o Estado Contratante requerido comunicará também 
as razões da denegação.

3. Se o pedido for aceito, o Estado Contratante 
requerente será informado sobre o local e a data de 
entrega do extraditado, bem como sobre a duração de 
detenção deste com vistas à sua entrega.

4. O Estado Contratante requerente providenciará 
a remoção do extraditado do território do Estado Con-
tratante requerido dentro do prazo de trinta (30) dias, 
admitida prorrogação máxima de trinta (30) dias. Nova 
prorrogação somente será admitida diante de motivo 
de força maior. Se a pessoa não for  removida dentro 
desse prazo, o Estado Contratante requerido poderá 
recusar-se a extraditá-la pelo mesmo crime. 

ARTIGO 9 
Devolução de Bens

1. Ao deferir um pedido de extradição, o Estado 
Contratante requerido devolverá ao Estado Contratante 
requerente, nos limites da legislação daquele Estado, 
todos os objetos (inclusive quantias em espécie):

a) que possam ser usados como prova 
do crime; ou

b) que tenham sido adquiridos pela pes-
soa procurada em decorrência do crime e que 
estejam em sua posse ou que tenham sido 
descobertos posteriormente.

2. Se os objetos em questão estiverem sujeitos a 
seqüestro ou a confisco no território do Estado Contra-

tante requerido, este poderá, no âmbito de processos 
pendentes, retê-los temporariamente ou entregá-los 
sob condição de que os mesmos serão devolvidos. 

3. As disposições deste artigo serão aplicadas 
sem prejuízo do direito do Estado Contratante reque-
rido ou de qualquer outra pessoa que não seja a pes-
soa  procurada. Existindo tal direito, os bens serão 
devolvidos ao Estado Contratante requerido mediante 
solicitação e sem ônus, na maior brevidade possível, 
após a conclusão do processo judiciário.

ARTIGO 10 
Regra da Especialidade

1. A pessoa extraditada gozará de todos os seus 
direitos individuais e não será processada, julgada ou 
detida com vista à execução de uma sentença ou or-
dem de prisão por um crime cometido antes da sua 
entrega, diverso daquele pelo  qual a extradição tiver 
sido concedida, exceto nos seguintes casos:

a) quando o Estado Contratante que en-
tregou a pessoa em questão consentir. O pedi-
do de consentimento deverá ser apresentado 
por via diplomática, instruído pelos documentos 
previstos no artigo 5 e juntamente com cópia 
autêntica de depoimento feito pela pessoa ex-
traditada com respeito ao delito em causa;

 b) quando a pessoa extraditada, tendo 
tido oportunidade de fazê-lo, não houver deixa-
do o território do Estado ao qual foi entregue, 
transcorridos quarenta e cinco (45) dias de 
sua liberação definitiva, ou, tendo-o deixado, 
haja retomado.

2. Quando a tipificação do delito que motivou a 
acusação for alterada, durante a tramitação do pro-
cesso, a pessoa extraditada somente será proces-
sada, julgada ou condenada caso o delito em causa, 
em sua nova descrição, continue a ser crime possível 
de extradição.

3. Uma pessoa não será, sem o consentimento do 
Estado Contratante requerido, re-extraditada para um 
terceiro Estado em decorrência de um crime cometido 
antes de sua entrega ou retorno ao Estado Contratante 
requerente, a menos que, após ter tido oportunidade de 
deixar o território do Estado ao qual foi entregue, não 
o tenha feito dentro de um prazo de sessenta (60) dias 
a contar da data de sua liberação definitiva ou tenha 
retomado a esse território após tê-lo deixado. 

ARTIGO 11 
Idiomas Utilizados 

O pedido de extradição e os documentos apre-
sentados estarão acompanhados de traduções oficiais 
para o idioma do Estado Contratante requerido.  
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ARTIGO 12 
Despesas 

As despesas referentes à tramitação do pedido 
de extradição serão custeadas da seguinte maneira:

a) o Estado Contratante requerente de-
verá tomar todas as providências necessárias 
com relação à sua representação processu-
al no Estado Contratante requerido referente 
a quaisquer procedimentos decorrentes do 
pedido de extradição, e deverá arcar com as 
eventuais despesas daí decorrentes;

b) despesas relativas ao transporte da 
pessoa extraditada serão custeadas pelo Es-
tado Contratante requerente;

c) outras despesas no território do Estado 
Contratante requerido referentes à tramitação 
do pedido de extradição serão custeadas pelo 
Estado Contratante requerido. 

ARTIGO 13 
Assistência Jurídica Recíproca

Cada Estado Contratante oferecerá ao outro, 
nos limites previstos na sua legislação, assistência 
jurídica em relação ao crime pelo qual foi solicitada 
a extradição. 

ARTIGO 14  
Correlação com Outros Tratados 

Internacionais o presente Tratado: 

1. Não prejudica as obrigações que os Estados 
Contratantes ou um deles assumiu ou assumirá em 
conformidade com qualquer outra convenção interna-
cional de caráter multilateral.

2. Ao mesmo tempo, deve facilitar a eventual 
aplicação dos princípios contidos nas convenções in-
ternacionais já mencionadas.

ARTIGO 15 
Disposições finais 

1. Este Tratado está sujeito à ratificação e os ins-
trumentos pertinentes serão trocados em Bucareste 
tão logo quanto possível. O Tratado entrará em vigor 
na data da troca dos instrumentos de ratificação. 

2. O presente Tratado terá duração indetermina-
da. Contudo, qualquer um dos Estados Contratantes 
poderá denunciá-lo a qualquer momento, mediante 
notificação ao outro pela via diplomática. Neste caso, 
o Tratado deixará de vigorar seis (6) meses após o re-
cebimento da notificação. 

Feito em Brasília, em 12 de agosto de 2003, em 
dois exemplares originais, nos idiomas português e ro-
meno, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente 
autorizados para tanto por suas autoridades compe-
tentes, firmam o presente Tratado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS  

LEGISLATIVOS – CEDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional:

I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;
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* Inciso VII com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 4-6-1998

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 4-6-1998

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.
....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organlzação dos Poderes 

....................................................................................

CAPÍTULO II 
Do Poder Executivo 

....................................................................................

SEÇÃO II  
Das Atribuições do Presidente da República 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II – exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da administração federal;
III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição;
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, 

bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
* inciso VI, caput, com redação dada pela Emen-

da Constitucional nº 32, de 11-9-2001.

a) organização e o funcionamento da administra-
ção federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos;

* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11-9-2001.

b) extinção de funções ou cargos públicos, quan-
do vagos;

* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 11-9-2001.

VII – manter relações com Estados estrangeiros 
e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de 
sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;
XI – remeter mensagem e plano de governo ao 

Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do País e solicitando 
as providências que julgar necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com au-
diência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

XIII – exercer o comando supremo das Forças 
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-
generais e nomeá-los para os cargos que lhes são 
privativos;

* inciso XIII com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 2-9-1999.

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Fe-
deral, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, 
o Procurador-Geral da República, o presidente e os 
diretores do Banco Central e outros servidores, quan-
do determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73, 
os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos 
nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII – nomear membros do Conselho da Repú-
blica, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da Repú-
blica e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão es-
trangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou refe-
rendado por ele, quando ocorrida no intervalo das ses-
sões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, 
total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o refe-
rendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções ho-
noríficas;
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XXII – permitir, nos casos previstos em lei comple-
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano 
plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
e as propostas de orçamento previstos nesta Consti-
tuição;

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Na-
cional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício 
anterior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos fe-
derais, na forma da lei;

XXVI – editar medidas provisórias com força de 
lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas nes-
ta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República po-
derá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 
VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, 
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado 
Geral da União, que observarão os limites traçados 
nas respectivas delegações.

SEÇÃO III 
Da Responsabilidade do Presidente da República 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da República que atentem contra a Cons-
tituição Federal e, especialmente, contra: 

I – a existência da União;
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes consti-
tucionais das unidades da Federação;

III – o exercício dos direitos políticos, individuais 
e sociais;

IV – a segurança interna do País;
V – a probidade na administração;
VI – a lei orçamentária;
VII – o cumprimento das leis e das decisões ju-

diciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos 

em lei especial, que estabelecerá as 2 normas de pro-
cesso e julgamento.
....................................................................................

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório 

Com arrimo no art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, o  Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública submete à apreciação do Congresso Nacional, 
por meio da Mensagem em epígrafe, acompanhada 
de Exposição de Motivos do Ilmo. Secretário-Geral das 

Relações Exteriores, o texto do Tratado de Extradição 
entre a República Federativa do Brasil e a Romênia, 
celebrado em Brasília, em 12 de agosto de 2003. 

No Tratado sob exame, as Partes se comprome-
tem a extraditar qualquer pessoa condenada ou acu-
sada por crime que se encontre no território do Estado 
Contratante requerido, salvo se a pessoa reclamada 
for nacional desse Estado (art. 3, 1, a).

O item 3, do art. 1º, dispõe que a extradição será 
possível, mesmo que o crime tenha sido cometido an-
tes da entrada em vigor do Tratado.

Nos termos do art. 2 do Instrumento, a extradição 
será aplicada aos crimes puníveis, nas legislações de 
ambos os Estados Contratantes, com penas privativas 
de liberdade de no mínimo um ano.

Caso a extradição seja solicitada para fins de 
cumprimento de sentença, também é necessário que 
a pena a cumprir seja de no mínimo um ano.

Em se tratando de infrações fiscais, a extradição 
solicitada não poderá ser recusada pelo fato de a lei 
do Estado requerido não prever o mesmo regime de 
taxas e impostos, tratamento alfandegário ou câmbio 
de moeda estrangeira, da lei do Estado requerente.

Em conformidade com o art. 3 do Tratado, não 
será concedida a extradição quando:

a) a pessoa reclamada for nacional do 
Estado contratante requerido;

b) o crime que justifica o pedido extradi-
ção for de natureza política ou exclusivamen-
te militar;

c) houver fundados motivos para consi-
derar que o pedido de extradição foi apresen-
tado com a finalidade de perseguir ou punir 
pessoa por motivo de raça, religião, naciona-
lidade e opinião política, ou que a situação 
dessa pessoa possa agravar-se por um des-
ses motivos;

d) pelo mesmo fato que constar do pe-
dido de extradição a pessoa reclamada tiver 
sido julgada, anistiada ou indultada no Esta-
do requerido;

e) tiver ocorrido a prescrição segundo 
a lei de pelo menos um dos Estados contra-
tantes;

f) a pessoa reclamada tiver de se apre-
sentar, na Parte, requerente, perante Tribunal 
de exceção ou ad hoc.

Também não será concedida extradição de pes-
soa condenada à pena de morte, salvo se houver pro-
messa expressa do Estado requerente de que essa 
pessoa não será executada, havendo comutação da 
pena. Para efeitos do Tratado, não são considerados 
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delitos políticos: o atentado contra a vida de Chefe de 
Estado ou de um membro de sua família, os atos de 
terrorismo, o genocídio, os crimes de guerra, contra a 
paz e a humanidade. 

A pedido do Estado requerente, a não extradição 
de nacional do Estado requerido obriga este Estado 
a submeter a causa às suas autoridades judiciárias 
competentes para o julgamento do caso.

O pedido de extradição deverá ser apresentado 
por escrito, encaminhado por via diplomática e estar 
acompanhado da seguinte documentação:

a) identificação da pessoa reclamada, 
sua cidadania e lugar onde se encontra; 

b) informações sobre o crime praticado;
c) os textos legais aplicáveis ao caso;
d) no caso de pessoa condenada, origi-

nal ou cópia autenticada da decisão conde-
natória e do mandado de execução da pena 
de prisão;

e) no caso de uma pessoa indiciada ou 
acusada, original ou cópia autenticada do man-
dado de prisão emitido pela autoridade com-
petente do Estado requerente.

De acordo com o art. 11 do Instrumento, o pedido 
de extradição e os documentos apresentados deverão 
estar acompanhados de traduções oficiais para o idio-
ma da Parte requerida.

Nos casos de urgência, a pessoa procurada pode-
rá ser presa preventivamente, mediante solicitação do 
Estado requerente. A prisão preventiva será regulada 
pela lei da Parte requerida e não poderá ultrapassar 
sessenta dias.

Findo esse prazo, a pessoa será libertada se o 
pedido de extradição não for recebido. No entanto, por 
força do item 2, do art. 6, do Tratado, nada obsta que 
a pessoa procurada seja novamente presa, em cará-
ter preventivo, se um novo pedido for recebido pelo 
Estado requerido.

Desde que paralelamente comunicado por via 
diplomática, o pedido de prisão preventiva poderá ser 
transmitido por meio da Organização – Internacional 
da Policia Criminal – INTERPOL.

O concurso de pedidos de extradição é regulado 
pelo art. 7. Ocorrendo tal hipótese, o Estado requerido 
tomará sua decisão após levar em consideração as cir-
cunstâncias da causa, a gravidade e o local do crime, 
as respectivas datas dos pedidos, a nacionalidade e 
o local de residência da pessoa procurada.

Qualquer a decisão tomada pelo Estado reque-
rido sobre o pedido de extradição será informada ao 
Estado requerente. Se o pedido for aceito, a Parte re-
querente será comunicada sobre o local e a data de 

entrega do extraditando, devendo providenciar sua 
remoção do território da Parte requerida no prazo de 
trinta dias, admitida a prorrogação por outros trinta 
dias. Caso a pessoa não seja removida nesse prazo, 
o Estado requerido pode se recusar a extraditá-la com 
base no mesmo crime.

A regra, ou princípio, da especialidade está re-
gulada no art. 10 do Tratado. Nesse sentido, a pessoa 
extraditada gozará de todos os seus direitos indivi-
duais e não poderá ser processada, julgada ou detida 
por infração diversa daquela que fundou o pedido de 
extradição, cometida antes de sua entrega ao Estado 
requerente. Essa regra não terá aplicação quando o 
Estado requerido consentir, ou quando a pessoa ex-
traditada, tendo tido oportunidade de fazê-lo, não hou-
ver deixado o território do Estado ao qual foi entregue, 
transcorridos quarenta e cinco dias de sua liberação 
definitiva. Segundo dispõe o art. 12, serão custeadas 
pelo Estado contratante requerente as despesas com o 
processo de extradição e o transporte da pessoa extra-
ditada. Além disso, o Estado requerente deverá tomar 
as providências necessárias para sua representação 
processual no foro competente do Estado requerido.

O art. 14 determina que o Compromisso Inter-
nacional não prejudica as obrigações que qualquer 
um dos Estados contratantes assumiu ou assumi-
rá em qualquer convenção internacional de caráter 
multilateral e que o Tratado deve facilitar a aplicação 
dos princípios contidos nas referidas convenções in-
ternacionais.

O Tratado entrará em vigor na data da troca de 
instrumentos de ratificação, a ser realizada na cida-
de de Bucareste. O Instrumento vigerá por prazo in-
determinado, podendo cada um dos Contratantes ex 
próprio jure denunciá-lo a qualquer tempo, mediante 
notificação, por via diplomática. Nesse caso, o texto 
internacional deixará de vigorar seis meses após o 
recebimento da notificação.

É o relatório. 

II – Voto do Relator 

A extradição é um dos mais antigos institutos do 
Direito Internacional. Na precisa lição do jurista Hi-
delbrando Accioly, “ninguém contesta a legitimidade 
da extradição”, havendo pelo menos três razões para 
justificar sua existência: “a) o interesse da justiça na-
tural, que exige não possa um indivíduo subtrair-se 
às conseqüências do delito que tenha cometido; b) o 
dever de solidariedade dos Estados contra o crime; 
c) o interesse dos Estados, em que, por toda parte, a 
ordem social seja mantida, as leis sejam obedecidas 
e a justiça respeitada.”
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A extradição é o ato pelo qual um Estado entrega 
a outro uma pessoa condenada ou acusada de prati-
car crime comum. O Brasil concede extradição quando 
houver tratado celebrado com o Estado requerente ou 
quando houver promessa de reciprocidade.

O presente Tratado de Extradição com Romênia 
consagra tanto a denominada “extradição instrutória”, 
quanto a “extradição executória”. No primeiro caso, o 
Estado requerente solicita o envio de pessoa proces-
sada criminalmente no seu território; no segundo, o 
extraditando já foi condenado à pena privativa de li-
berdade superior a um ano (art. 1, item 1).

A análise do Tratado demonstra que seus dis-
positivos estão em harmonia com o disposto na Lei 
nº 6.815, de 1980, que define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional de 
Imigração, com a prática internacional e com a juris-
prudência do Excelso Pretório.

A título de observação, julgamos que o dispositivo 
que trata da extradição de nacionais poderia ter disci-
plinado a questão de modo mais consentâneo com os 
ditames constitucionais. Com efeito, a alínea a, do item 
1, do art. 3, dispõe que não se dará extradição quando 
a pessoa reclamada for nacional do Estado requerido. 
Por seu turno, a Constituição da República, no inciso 
LI, do art. 5º, proíbe a extradição de brasileiro, salvo 
os naturalizados, em caso de crime comum, pratica-
do antes da naturalização, ou de comprovado envol-
vimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, na forma da lei. Nesse sentido, o Compromisso 
Internacional, ora analisado, daria melhor tratamento 
à matéria se fizesse remissão às respectivas normas 
internas.

Por conseguinte, a redação dada à alínea a, do 
item 1, do art. 3º, poderá conduzir o intérprete menos 
atento à falsa conclusão de que brasileiros naturaliza-
dos, que tenham praticado crime antes da naturaliza-
ção, não são passíveis de extradição. Isso, conforme 
se ressaltou, não se harmoniza com a vigente norma 
constitucional brasileira. 

A questão da prescrição da pretensão punitiva 
está convenientemente tratada na alínea d, do item 1, 
do art. 3, haja vista que incorpora, no texto do Tratado, 
o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o 
pedido de extradição deve ser negado, quando o crime 
estiver prescrito de acordo com a legislação interna 
de qualquer uma das Partes.

Antes de concluir o presente voto, é oportuno 
tecer algumas considerações ao item 3, do art. 1, do 
Instrumento, que autoriza a concessão da extradição, 
mesmo que o crime tenha sido cometido antes da en-
trada em vigor do Tratado de extradição. O ilustre inter-
nacionalista Celso de Albuquerque Mello leciona que “a 

doutrina e a prática de um modo geral têm sustentado 
a retroatividade dos tratados de extradição, isto é, o 
tratado se aplica aos indivíduos que se tiverem refugia-
do no território dos Estados contratantes antes de sua 
conclusão. O Brasil sempre aceitou este princípio.” No 
entanto, o mesmo jurista destaca que, “se na prática a 
questão parece estar resolvida, no campo doutrinário 
ela não nos parece ser a mais correta”, porque não 
existe qualquer direito e dever de extradição antes da 
conclusão do tratado”1.

A nosso ver, tais observações são pertinentes 
e relevantes.

Nesse sentido, julgamos que o Tratado não de-
veria comportar qualquer dispositivo a respeito da re-
troatividade de seus efeitos, deixando a questão para 
ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, quando 
da apreciação do caso concreto. 

Não obstante as considerações feitas aos disposi-
tivos retrocitados, entendemos que o Compromisso In-
ternacional sob exame adensa a cooperação bilateral no 
campo do combate ao crime, sobretudo ao denominado 
crime organizado transnacional, razão pela qual votamos 
pela aprovação do texto do Tratado de Extradição entre 
a República Federativa do Brasil e a Romênia, assinado 
em Brasília, em 12 de agosto de 2003, nos termos do 
projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão,     de                de 2005. – 
Deputado João Castelo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº    , DE 2005 

(da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional) 

Aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e a Romênia, celebrado em 
Brasília, em 12 de agosto de 2003. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Ex-

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Romênia, celebrado em Brasília, em 12 de 
agosto de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, 
inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão,    de                de 2005. – Depu-
tado João Castelo, Relator.
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III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 730/2004, nos termos do projeto de decreto legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado João Castelo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aroldo Cedraz – Presidente, Jairo Carneiro e João 

Castelo – Vice-Presidentes, André de Paula, André Za-
charow, Dimas Ramalho, Edison Andrino, Feu Rosa, 
Hamilton Casara, Itamar Serpa, João Herrmann Neto, 
João Paulo Gomes da Silva, Lincoln Portela, Maninha, 
Marcos de Jesus, – Mariângela Duarte, Pastor Frankem-
bergen, Terezinha Fernandes, Vieira Reis, Edinho Bez, 
Edson Ezequiel, Francisco Dornelles, Jackson Barreto 
e Luiz Carlos Hauly.

Plenário Franco Montoro, 25 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aroldo Cedraz.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS  

LEGISLATIVOS – CEDI 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 1988 

....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 4-6-1998.

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º,I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 4-6-1998.

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo; 

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados á Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente informações 
sobre assunto previamente determinado, importando 
em crime de responsabilidade a ausência sem justifi-
cação adequada.

* Artigo, caput, com redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 2, de 7-6-1994.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a 
qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e me-
diante entendimentos com a Mesa respectiva, para 
expor assunto de relevância de seu Ministério.
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§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer 
das pessoas referidas no caput deste artigo, impor-
tando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas.

* § 2º com redação dada pela Emenda Constitu-
cional de Revisão nº 2, de 7-6-1994.
....................................................................................

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 2.135, DE 2006 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional) 
MSC Nº 545/2005

Aprova o texto das Emendas, adota-
das em 18 de maio de 1998, à Convenção 
Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimo, de 1979. 

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto das Emendas, adota-

das em  18 de maio de 1998, à Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo, de 1979. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão da referida Convenção,  bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, in-
ciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 545, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 885/05

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto das emendas à Conven-
ção Internacional sobre Busca e Salvamen-
to Marítimo, 1979. 

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Senhores Membros do Congresso Nacional, Nos 
termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com 
o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Relações Exteriores, o texto das emendas à 
Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimo, 1979. 

Brasília, 24 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 49/MRE

Brasília, 28 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Convenção Internacional sobre Busca e Salva-

mento Marítimo (SAR) foi adotada por uma conferência 
internacional realizada em Hamburgo, Alemanha, em 
abril de 1979. Esta Convenção foi estabelecida com o 
propósito de prover uma estrutura capaz de conduzir 
operações de busca e salvamento no mar.

2. Embora muitos países tenham seus próprios 
planos para tais emergências, este foi o primeiro pro-
cedimento internacional adotado, tendo entrado em 
vigor em 22 de junho de 1985.

No Brasil, entrou em vigor na mesma data, após 
aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 34, de 21 de maio de 1982.

3. Em razão das obrigações impostas às Partes, 
o processo de implantação da Convenção tem sido len-
to. Os principais motivos para esse moroso processo 
diziam respeito a  alguns dispositivos da Convenção 
SAR, principalmente aqueles relativos às responsabi-
lidades dos Governos, à cooperação entre os Estados 
e aos procedimentos operacionais. Entretanto, estas  
dificuldades foram superadas por meio de emendas 
à Convenção.

4. Assim, o Subcomitê de Radiocomunicações 
e Busca e Salvamento da Organização Marítima In-
ternacional (IMO) efetuou uma revisão no anexo da 
Convenção. As  emendas propostas foram aprovadas 
pelo Comitê de Segurança Marítima da IMO (MSC), 
em maio de 1997, e adotadas, por meio da resolução 
MSC. nº 70 (69), em maio de 1998.

5. Como não foram notificadas objeções, as emen-
das entraram em vigor em 1º de janeiro de 2000, 
estando melhor definidas as responsabilidades dos 
Governos e enfatizadas a aproximação regional e a 
cooperação nas operações de busca e salvamento 
marítimos e aeronáuticos.
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Em conseqüência, o Brasil, signatário da Con-
venção SAR e responsável por uma região SAR de 
extensa área do Oceano Atlântico, que abrange toda 
a costa brasileira e se estende na direção  leste até o 
meridiano de 10ºW, deve assumir o compromisso com 
a implementação das emendas.

Em virtude da importância da salvaguarda da 
vida humana no mar, as autoridades marítimas e ae-
ronáuticas brasileiras têm implementado as emendas, 
de forma provisória, até que seja  concluído o processo 
formal de internação pelo Congresso Nacional.

Em face do exposto, submeto à elevada conside-
ração de Vossa Excelência o documento anexo, que 
consubstancia a proposta de internação da emenda à 
Convenção Internacional sobre Busca e ; Salvamento 
Marítimo, 1979, por considerar que atende aos inte-
resses brasileiros. 

Respeitosamente,

Resolução MSC.70 (69)

(adotada em 18 de Maio de 1998)

ADOÇÃO DE EMENDAS À CONVENÇÃO  
INTERNACIONAL SOBRE BUSCA E  

SALVAMENTO MARÍTIMO, 1979 

O Comitê de Segurança Marítima, Relembrando 
o Artigo 28(b) da Organização Marítima Internacional, 
relativo às atribuições do Comitê, 

Relembrando Ainda o Artigo III(2)(e) da Con-
venção Internacional sobre  Busca e Salvamento Ma-
rítimo (SAR), 1979, daqui por diante referida como “a 
Convenção”, relativo aos procedimentos para alterar 
o Anexo da Convenção, outros que   não os parágra-
fos 2.1.4,2.1.5,2.1.7,2.1.10,3.1.2 ou 3.1.3 daquela 
Convenção, 

Tendo Analisado, em sua sexagésima nona ses-
são, as emendas à Convenção  propostas e distribuídas 
de acordo com o Artigo III(2)(a) daquela Convenção,

1. Adota, de acordo com o Artigo III(2)(c) da 
Convenção, as emendas à Convenção  cujo texto está 
apresentado no anexo da presente resolução. 

2. Determina, de acordo com o Artigo III(2)(f) 
da Convenção, que as emendas deverão ser consi-
deradas como tendo sido aceitas em 1º de Julho de 
1999, a menos que, antes daquela data, mais de um 
terço das Partes tenha notificado as suas objeções 
às emendas; 

3. Convida as Partes da Convenção a observarem 
que, de acordo com o Artigo III(2)(h) da Convenção, 
as emendas entrarão em vigor em 10 de Janeiro de 
2000,  dependendo da sua aceitação de acordo com 
o parágrafo 2 acima; 

4. Solicita ao Secretário-Geral, de acordo com 
o Artigo III(2)(d) da Convenção, que transmita cópias 
autenticadas da presente resolução e o texto das 
emendas contidas no  Anexo a todas as Partes da 
Convenção.

5. Solicita Ainda ao Secretário-Geral que trans-
mita cópias desta resolução e do  seu Anexo aos 
Membros da Organização que não sejam Partes da 
Convenção.

ANEXO 
Emendas à Convenção Internacional sobre  

Busca e Salvamento Marítimo, 1979 

O texto atual do Anexo à Convenção, exceto os 
parágrafos 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7,2.1.10, 3.1.2 e 3.1.3, é 
substituído pelo seguinte: 

CAPÍTULO 1 
Termos e Definições 

1.1 “Deverá” é usado no Anexo para indicar um 
dispositivo cuja aplicação uniforme por todas as Partes 
é exigida no interesse da segurança da vida no mar. 

1.2 “Deve” é usado no Anexo para indicar um 
dispositivo cuja aplicação uniforme por  todas as Par-
tes é recomendada no interesse da segurança da vida 
no mar.

1.3 Os termos relacionados abaixo são usados 
no Mexo com os seguintes significados:

1. “Busca”. Uma operação, normalmente coorde-
nada por um centro de coordenação  de salvamento 
ou um subcentro de salvamento, utilizando o pessoal 
e as instalações  disponíveis, para localizar pessoas 
em perigo;

2. “Salvamento”. Uma operação para resgatar 
pessoas em perigo, prestar-lhes o  atendimento mé-
dico inicial e atender a outras necessidades e levá-las 
para um local seguro;

3. “Serviço de busca e salvamento”. O desempe-
nho das funções de monitoramento do  perigo, comuni-
cação, coordenação e busca e salvamento, inclusive o 
fornecimento de  assessoria médica, assistência médi-
ca inicial, ou evacuação médica, através da utilização 
de  recursos públicos e privados, inclusive aeronaves, 
navios e outras embarcações e instalações que este-
jam cooperando;

4. “Região de busca e salvamento”. Uma área de 
dimensões definidas, associada a um  centro de coor-
denação de salvamento, dentro da qual são prestados 
os serviços de busca e  salvamento;

5. “Centro de coordenação de salvamento”. Uma 
unidade responsável por promover a  organização eficaz 
dos serviços de busca e salvamento e por coordenar 
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a realização das  operações de busca e salvamento 
dentro de uma região de busca e salvamento;

6. “Subcentro de salvamento”. Uma unidade su-
bordinada a um centro de coordenação de salvamento, 
estabelecido para complementar este último de acordo 
com as  determinações específicas das autoridades 
responsáveis;

7. “Facilidade de busca e salvamento”. Qualquer 
meio móvel, inclusive unidades de  busca e salvamen-
to designadas, utilizadas para realizar operações de 
busca e salvamento;

8. “Unidade de busca e salvamento”. Uma unidade 
composta de pessoal treinado e dotada de equipamen-
tos adequados para a realização rápida de operações 
de busca e  salvamento;

9. “Posto de alerta”. Qualquer instalação destina-
da a servir como intermediário entre  uma pessoa que 
informa uma emergência e um centro de coordenação 
de salvamento ou um  subcentro de salvamento;

10. “Fase de emergência”. Um termo genérico 
significando, de acordo com a situação, a fase de in-
certeza, a fase de alerta ou a fase de perigo;

11. “Fase de incerteza”. Uma situação na qual 
existe incerteza com relação à  segurança de uma 
pessoa, de um navio ou de outra embarcação;

12. “Fase de alerta”. Uma situação na qual existe 
apreensão com relação à segurança de uma pessoa, 
de um navio ou de outra embarcação;

13. “Fase de perigo”. Uma situação na qual existe 
uma razoável certeza de que uma  pessoa, um navio 
ou outra embarcação está ameaçada por um perigo 
grave e iminente e  precisa de ajuda imediata;

14. “Coordenador na cena de ação”. Uma pessoa 
designada para coordenar as  operações de busca e 
salvamento dentro de uma área determinada;

15. “Secretário-Geral”. O Secretário-Geral da Or-
ganização Marítima Internacional. 

CAPÍTULO 2 
Organização e Coordenação

2.1 Medidas para a prestação e a coordenação 
dos serviços de busca e salvamento  

2.1.1 As partes deverão, na medida em que forem 
capazes de fazer individualmente ou em  cooperação 
com outros,Estados e, como for adequado, com a Or-
ganização, participar na  prestação dos serviços de 
busca e salvamento, para assegurar que seja prestado 
auxílio a  qualquer pessoa que se encontrar em peri-
go no mar. Ao receber a informação de que  qualquer 
pessoa está, ou parece estar, em perigo no mar, as 

autoridades responsáveis de  uma Parte deverão tomar 
medidas urgentes para assegurar que seja prestado 
o auxílio necessário. 

2.1.2 As Partes deverão, individualmente ou, se 
for adequado, em cooperação com outros Estados, 
estabelecer os seguintes elementos básicos de um 
serviço de busca e salvamento: 

1. uma estrutura jurídica; 
2. a designação de uma autoridade respon-

sável; 
3. a organização dos meios disponíveis; 
4. instalações de comunicações; 
5. funções operacionais e de coordenação, e 
6. processos para aperfeiçoar o serviço, inclusive 

o planejamento, as relações de cooperação internas e 
internacionais e o treinamento. 

As Partes deverão, na medida do possível, se-
guir os padrões mínimos e as diretrizes  pertinentes 
elaboradas pela Organização.

2.1.3 Para ajudar a garantir o provimento de ade-
quada infra-estrutura de comunicações baseada em 
terra, eficiente sistema de alerta de socorro e adequada 
coordenação operacional para apoiar efetivamente os 
serviços de busca e salvamento, as Partes deverão, 
individualmente ou em cooperação com outros Esta-
dos, assegurar que um número suficiente de regiões 
de busca e salvamento seja estabelecido dentro de 
cada área, de acordo com os parágrafos 2.1.4 e 2.1.5. 
Estas regiões devem ser contíguas e, na medida do 
possível, não se superporem.

2.1.4 Cada região de busca e salvamento deverá 
ser criada mediante um acordo entre as Partes inte-
ressadas. O Secretário-Geral deverá ser informado a 
respeito deste acordo.

2.1.5 Caso as Partes interessadas não cheguem 
a um acordo sobre as dimensões exatas de uma re-
gião de busca e salvamento, aquelas Partes deverão 
fazer o possível para chegar a um acordo a respeito 
do arranjo adequado segundo o qual será feita a cor-
respondente coordenação geral dos serviços de busca 
e salvamento na área. O Secretário-Geral deverá ser 
informado a respeito destas medidas.

2.1.6 O acordo sobre as regiões ou os arranjos 
mencionados nos parágrafos 2.1.4 e 2.1.5 deverão ser 
registrados pelas Partes interessadas, ou em planos 
escritos aceitos pelas Partes.

2.1.7 A delimitação das regiões de busca e salva-
mento não está relacionada e não deverá prejudicar a 
delimitação de qualquer fronteira entre Estados.

2.1.8 As Partes devem procurar obter a harmonia, 
onde for aplicável, entre os seus serviços marítimos 
e aeronáuticos de busca e salvamento ao analisar o 
estabelecimento de regiões de busca e salvamento as 
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quais deverão ser estabelecidas mediante concordân-
cia, de acordo com o parágrafo 2.1.4, ou procurando 
chegar a um acordo sobre os arranjos adequados, 
conforme o previsto no parágrafo 2.1.5.

2.1.9 As Partes que aceitarem a responsabilidade 
de prestar serviços de busca e salvamento para uma 
determinada área deverão utilizar unidades de busca 
e salvamento e outros meios disponíveis para prestar 
auxílio a uma pessoa que esteja, ou que pareça estar, 
em perigo no mar.

2.1.10 As Partes deverão assegurar que seja pres-
tado auxílio a qualquer pessoa que estiver em perigo 
no mar. Elas deverão fazer isto, independentemente 
da nacionalidade, da condição social daquela pessoa, 
ou da situação em que se encontra.

2.1.11 As Partes deverão enviar ao Secretário-
Geral informações a respeito do seu serviço de busca 
e salvamento, contendo:

1. a autoridade nacional responsável pelos ser-
viços marítimos de busca e salvamento;

2. a localização dos centros de salvamento esta-
belecidos, ou de outros centros que façam a coordena-
ção de busca e salvamento para a região ou regiões 
de busca e salvamento, e o serviço de comunicações 
naquela região, ou regiões;

3. os limites da sua região, ou regiões, de busca 
e salvamento e a cobertura proporcionada pelas suas 
instalações de comunicações de socorro e seguran-
ça em terra; 

4. os principais tipos das unidades de busca e 
salvamento existentes.

As Partes deverão, prioritariamente, atualizar as 
informações fornecidas com relação a quaisquer altera-
ções de importância. O Secretário-Geral deverá trans-
mitir as informações recebidas a todas as Partes.

2.1.12 O Secretário-Geral deverá informar a todas 
as Partes os acordos ou as medidas mencionadas nos 
parágrafos 2.1.4 e 2.1.5.

2.2 Desenvolvimento dos serviços nacionais de 
busca e salvamento

2.2.1 As Partes deverão estabelecer os procedi-
mentos nacionais adequados para o desenvolvimento 
geral, a coordenação e o aperfeiçoamento dos serviços 
de busca e salvamento.

2.2.2 Para apoiar operações de busca e salva-
mento eficazes, as Partes deverão:

1. assegurar a utilização coordenada dos meios 
existentes; 

2. estabelecer uma cooperação estreita entre 
os serviços e as organizações que possam contribuir 
para aperfeiçoar o serviço de busca e salvamento em 
setores como operações, planejamento, treinamento, 
exercícios e pesquisa e desenvolvimento.

2.3 Estabelecimento de centros de coordenação 
de salvamento e de subcentros de salvamento

2.3.1 Para atender às exigências do parágrafo 
2.2, as Partes deverão, individualmente ou em coope-
ração com outros Estados, criar centros de coordena-
ção de salvamento para os seus serviços de busca e 
salvamento e tantos subcentros de salvamento quanto 
acharem adequado.

2.3.2 Cada centro de coordenação de salvamento 
e subcentro de salvamento, estabelecido de acordo com 
o parágrafo 2.3.1, deverá tomar medidas para o recebi-
mento de alertas de perigo proveniente da sua região 
de busca e salvamento. Todos estes centros deverão 
também tomar medidas para estabelecer comunica-
ções com pessoas em perigo, com os meios de busca 
e salvamento e com outros centros de coordenação de 
salvamento ou subcentros de salvamento.

2.3.3 Cada centro de coordenação de salvamento 
deverá operar numa base de 24 horas por dia e estar 
constantemente guarnecido por pessoal treinada, que 
tenha conhecimento do idioma inglês de trabalho.

2.4 Coordenação com os serviços aeronáuticos
2.4.1 As Partes deverão assegurar a coordena-

ção mais estreita possível entre os serviços marítimos 
e aeronáuticos, de modo a proporcionar os serviços 
de busca e salvamento mais eficazes e eficientes em 
suas regiões de busca e salvamento e no espaço aé-
reo sobre elas.

2.4.2 Sempre que possível, cada Parte deve esta-
belecer centros de coordenação de salvamento e sub-
centros de salvamento conjuntos, para atender tanto 
às finalidades marítimas como às aeronáuticas.

2.4.3 Sempre que forem estabelecidos centros 
de coordenação de salvamento ou subcentros de sal-
vamento marítimos e aeronáuticos separados para 
atender à mesma área, a Parte envolvida deverá as-
segurar a coordenação mais estreita possível entre os 
centros ou subcentros.

2.4.4 As Partes deverão assegurar, na medida do 
possível, a utilização de procedimentos comuns pelas 
unidades de busca e salvamento estabelecidas para 
fins marítimos e aeronáuticos.

2.5 Designação de meios de busca e salva-
mento

As Partes deverão identificar todos os meios ca-
pazes de participar das operações de busca e salva-
mento, e poderão designar meios adequados como 
unidades de busca e salvamento.

2.6 Equipamentos das unidades de busca e sal-
vamento

2.6.1 Cada unidade de busca e salvamento de-
verá ser dotado de equipamentos adequados para a 
sua tarefa.
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2.6.2 Os containeres e embalagens contendo 
equipamentos de sobrevivência para serem lançados 
para os sobreviventes devem ter a natureza geral do seu 
conteúdo indicado através de marcas feitas de acordo 
com os padrões adotados pela Organização.

CAPÍTULO 3 
Cooperação Entre Estados

3.1 Cooperação entre Estados
3.1.1 As Partes deverão coordenar as suas or-

ganizações de busca e salvamento e devem, sempre 
que necessário, coordenar as operações de busca e 
salvamento com os seu Estados vizinhos.

3.1.2 A menos que seja acordado de outra manei-
ra entre os Estados interessados, uma Parte deve au-
torizar, sujeito às leis, regras e regulamentos nacionais 
aplicáveis, a entrada imediata em seu mar territorial ou 
território, ou no espaço aéreo sobre ele, de unidades 
de salvamento de outras Partes, unicamente com a 
finalidade de realizar buscas para localizar a posição 
de acidentes marítimos e resgatar os sobreviventes 
daqueles acidentes. Nestes casos, as operações de 
busca e salvamento deverão, na medida do possível, 
ser coordenadas pelo centro de coordenação de sal-
vamento adequado da Parte que autorizou a entrada, 
ou por outra autoridade, como tenha sido designado 
por aquela Parte.

3.1.3 A menos que seja acordado de outra ma-
neira entre os Estados interessados, as autoridades 
de uma Parte que desejarem que as suas unidades 
de salvamento entrem no mar territorial, no território 
ou no espaço aéreo sobre eles, de uma outra Parte, 
unicamente com a finalidade de realizar buscas para 
localizar a posição de acidentes marítimos e resga-
tar os sobreviventes; deverão enviar uma solicitação, 
dando todos os detalhes da missão planejada e a sua 
necessidade, ao centro de coordenação de salvamen-
to daquela outra Parte, ou a outra autoridade, como 
tenha sido designado por aquela Parte.

3.1.4 As autoridades responsáveis das Partes 
deverão:

1. acusar imediatamente o recebimento daquela 
solicitação; e

2. logo que possível informar as condições, se 
houver alguma, para que a missão planejada possa 
ser realizada.

3.1.5 As Partes devem entrar em acordo com os 
seus Estados vizinhos, estabelecendo as condições 
para a entrada das unidades de salvamento de cada 
um deles nos mares territoriais dos outros, seus terri-
tórios ou no espaço aéreo sobre eles. Estes acordos 
devem prever a entrada rápida daquelas unidades, com 
o menor número possível de formalidades.

3.1.6 Cada Parte deve autorizar os seus centros 
de coordenação de salvamento a:

1. solicitar aos outros centros de coordenação 
de salvamento toda a ajuda que possa ser necessá-
ria, inclusive embarcações, aeronaves, pessoal ou 
equipamentos;

2. dar qualquer permissão necessária para a en-
trada daquelas embarcações, aeronaves, pessoal ou 
equipamentos em seu mar territorial, em seu território, 
ou no espaço aéreo sobre eles; e

3. tomar as medidas necessárias junto às autori-
dades aduaneiras, de imigração, de saúde ou outras, 
com a finalidade de acelerar aquela entrada.

3.1.7 Cada Parte deverá assegurar que os seus 
centros de coordenação de salvamento prestem auxilio, 
quando for solicitado, a outros centros de coordenação 
de salvamento, inclusive auxilio sob a forma de embar-
cações, aeronaves, pessoal ou equipamentos.

3.1.8 As Partes devem entrar em acordo com ou-
tros Estados, quando for adequado, para intensificar a 
cooperação e a coordenação das operações de busca 
e salvamento. As Panes deverão autorizar a sua auto-
ridade responsável a elaborar planos e tomar medidas 
operacionais para a cooperação e a coordenação das 
operações de busca e salvamento com as autoridades 
responsáveis de outros Estados.

CAPÍTULO 4 
Procedimentos Operacionais

4.1 Medidas preparatórias
4.1.1 Cada centro de coordenação de salvamento 

e subcentro de salvamento deverá ter disponível infor-
mações atualizadas relativas especialmente aos meios 
de busca e salvamento e aos meios de comunicação 
existentes para as operações de busca e salvamento 
na sua área.

4.1.2 Cada centro de coordenação de salvamento 
e subcentro de salvamento deve ter um rápido acesso 
às informações relativas à posição, rumo e velocidade 
das embarcações que encontram-se dentro da sua 
área e que possam ser capazes de prestar auxilio a 
pessoas, navios ou outras embarcações em perigo no 
mar, e sobre como entrar em contato com elas. Estas 
informações devem ser mantidas no centro de coor-
denação de salvamento, ou ser rapidamente obtidas 
quando necessário.

4.1.3 Cada centro de coordenação de salva-
mento e subcentro de salvamento deverá ter planos 
de operação detalhados para a condução de opera-
ções de busca e salvamento. Onde apropriado, esses 
planos deverão ser desenvolvidos juntamente com os 
representantes daqueles que podem cooperar, ou que 



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 07495 

podem ser beneficiados, com os serviços de busca e 
salvamento.

4.1.4 Os centros de coordenação de salvamento 
ou os subcentros de salvamento deverão ser mantidos 
informados sobre o estado de prontidão das unidades 
de busca e salvamento.

4.2 Informações relativas a emergências
4.2.1 As Partes deverão, individualmente ou em 

cooperação com outros Estados, assegurar que são 
capazes de receber de maneira rápida e confiável, 
durante 24 horas por dia, alertas de perigo transmiti-
das pelos equipamentos utilizados com esta finalida-
de dentro das suas regiões de busca e salvamento. 
Qualquer estação de alerta que receba um alerta de 
perigo deverá:

1. retransmitir imediatamente o alerta para o 
centro de coordenação de salvamento ou subcentro 
de salvamento adequado e, em seguida, auxiliar nas 
comunicações de busca e salvamento como for ade-
quado; e

2. se possível, acusar o recebimento do alerta.
4.2.2 As Partes deverão, onde apropriado, as-

segurar que planos efetivos estão disponíveis para o 
registro de equipamentos de comunicação e para res-
ponder a emergências, para possibilitar qualquer centro 
de coordenação ou subcentro acessar rapidamente as 
informações de registro necessárias.

4.2.3 Qualquer autoridade ou elemento do servi-
ço de busca e salvamento tendo razões para acreditar 
que uma pessoa, um navio ou outra embarcação está 
em estado de emergência deverá enviar, tão logo pos-
sível, todas as informações disponíveis para o centro 
de coordenação de salvamento ou subcentro de sal-
vamente concernente.

4.2.4 Os centros de coordenação de salvamento 
e os subcentros de salvamento deverão, imediatamen-
te após receber uma informação relativa a uma pes-
soa, um navio ou outra embarcação que esteja numa 
situação de emergência, avaliar aquelas informações 
e estabelecer a fase de emergência de acordo com o 
parágrafo 4.4, e o vulto das operações necessárias.

4.3 Medidas iniciais
Qualquer unidade de busca e salvamento, ao re-

ceber informações sobre um incidente que necessite de 
socorro, deverá inicialmente tomar as medidas necessá-
rias se estiver em condições de ajudar e, em qualquer 
situação, informar sem demora ao centro de coordenação 
de salvamento ou ao subcentro de salvamento existente 
naquela área em que ocorreu o incidente.

4.4 Fases de emergência
Para ajudar a estabelecer os procedimentos ope-

racionais adequados, as seguintes fases de emergên-
cia deverão ser reconhecidas pelo centro de coorde-

nação de salvamento ou subcentro de salvamento 
envolvido:

1. Fase de incerteza:
1.1. quando tiver sido informado que uma pessoa 

está desaparecida, ou um navio ou outra embarcação 
está atrasado; ou

1.2. quando uma pessoa, um navio ou outra em-
barcação tiver deixado de enviar uma mensagem de 
posição ou de segurança esperada.

2. Fase de alerta:
2.1. quando, após a fase de incerteza, as ten-

tativas feitas no sentido de estabelecer contato com 
uma pessoa, um navio ou outra embarcação tiverem 
fracassado e as consultas feitas a outras fontes ade-
quadas tiverem sido infrutíferas; ou

2.2. quando tiver sido recebida uma informação 
indicando que a eficiência operativa de um navio ou 
de outra embarcação está prejudicada, mas não a 
ponto de que seja provável a existência de uma situ-
ação de socorro.

3. Fase de perigo:
3.1. quando tiver sido recebida uma informação 

concreta de que uma pessoa, um navio ou outra em-
barcação está em perigo e necessitando de auxílio 
imediato; ou

3.2. quando, após a fase de alerta, novas ten-
tativas feitas no sentido de estabelecer contato com 
uma pessoa, um navio ou outra embarcação tiverem 
fracassado e as consultas mais amplas feitas indica-
rem a probabilidade de que exista uma situação de 
socorro; ou

3.3. quando for recebida uma informação que 
indica que a eficiência operativa de um navio ou de 
outra embarcação foi prejudicada a ponto de que seja 
provável a existência de uma situação de perigo.

4.5. Procedimentos a serem seguidos pelos cen-
tros de coordenação de salvamento e pelos subcentros 
de salvamento durante as fases de emergência

4.5.1. Ao ser declarada a fase de incerteza, o 
centro de coordenação de salvamento ou o subcen-
tro de salvamento, como for adequado, deverá iniciar 
as investigações para verificar a segurança de uma 
pessoa, um navio ou outra embarcação, ou deverá 
declarar a fase de alerta.

4.5.2 Ao ser declarada a fase de alerta, o centro de 
coordenação de salvamento ou o subcentro de salvamen-
to; como for adequado, deverá ampliar as investigações 
para localizar a pessoa, navio ou outra embarcação que 
estiver desaparecida, alertar os serviços de busca e sal-
vamento adequados e iniciar as ações necessárias, tendo 
em vista a situação daquele caso específico.

4.5.3 Ao ser declarada a fase de perigo, o centro 
de coordenação de salvamento ou o subcentro de sal-
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vamento, como for adequado, deverá proceder como 
estabelecido em seus planos de operação, como exi-
gido pelo parágrafo 4.1.

4.5.4 Início das operações de busca e salva-
mento quando a posição do objeto da busca for des-
conhecida.

Caso seja declarada uma fase de emergência para 
um objeto de busca cuja posição seja desconhecida, 
as seguintes medidas deverão ser adotadas:

1. quando existir uma fase de emergência, um 
centro de coordenação de salvamento ou um subcen-
tro de salvamento deverá, a menos que tenha conhe-
cimento de que outros centros estão agindo, assumir 
a responsabilidade por iniciar as ações adequadas e 
consultar outros centos com o propósito de designar 
um centro para assumir a responsabilidade;

2. a menos que tenha sido acordado de outra 
maneira entre os centros envolvidos, o centro a ser 
designado deverá ser o centro responsável pela área 
em que estava o objeto de busca de acordo com a sua 
última posição informada; 

3. após a declaração da fase de perigo, o centro 
que estiver coordenando as operações de busca e 
salvamento deverá, como for adequado, informar aos 
outros centros todas as circunstâncias da emergência 
e todos os acontecimentos seguintes.

4.5.5 Transmissão de informações a pessoas, 
navios ou outras embarcações para as quais tenha 
sido declarada uma fase de emergência.

Sempre que possível, o centro de coordenação 
de salvamento ou o subcentro de salvamento respon-
sável pelas operações de busca e salvamento deverá 
transmitir para a pessoa, navio ou outra embarcação 
para a qual tenha sido declarada uma fase de emer-
gência, informações sobre as operações de busca e 
salvamento a que ele deu início.

4.6 Coordenação quando estiverem envolvidas 
duas ou mais Partes

Para as operações de busca e salvamento en-
volvendo mais de uma Parte, cada Parte deverá to-
mar as medidas adequadas, de acordo com o plano 
de operações mencionado no parágrafo 4.1, quando 
isto for solicitado pelo centro de coordenação de sal-
vamento da região.

4.7 Coordenação das atividades de busca e sal-
vamento na cena de ação

4.7.1 As atividades das unidades de busca e salva-
mento e de outros meios empregados nas operações de 
busca e salvamento deverão ser coordenadas na cena 
de ação, para assegurar resultados mais eficazes.

4.7.2 Quando diversos meios estiverem prestes a 
empenhar-se em operações de busca e salvamento, e o 
centro de coordenação de salvamento ou subcentro de 

salvamento considerar necessário, a pessoa mais ca-
paz deve ser designada coordenador na cena de ação o 
mais cedo possível e de preferência antes que os meios 
cheguem à área de operação determinada. Deverão ser 
estabelecidas as atribuições específicas do coordenador 
na cena de ação, levando em conta as suas aparentes 
aptidões e as necessidades operacionais.

4.7.3 Se não houver um centro de coordenação 
de salvamento ou se, por qualquer motivo, o centro de 
coordenação de salvamento responsável for incapaz de 
coordenar a missão de busca e salvamento, os meios 
envolvidos devem designar o coordenador na cena de 
ação através de um acordo mútuo.

4.8 Término e suspensão das operações de bus-
ca e salvamento

4.8.1 As operações de busca e salvamento de-
verão prosseguir, quando possível, até que tenha sido 
perdida toda esperança razoável de resgatar os so-
breviventes.

4.8.2 O centro de coordenação de salvamento 
ou subcentro de salvamento responsável normalmen-
te decidirá quando encerrar as operações de busca e 
salvamento. Se nenhum desses centros estiver envol-
vido da coordenação das operações, o coordenador 
na cena de ação poderá tomar esta decisão.

4.8.3 Quando um centro de coordenação de 
salvamento ou subcentro de salvamento considerar, 
com base em informações confiáveis, que a operação 
de busca e salvamento foi bem sucedida, ou que não 
existe mais a emergência, deverá encenar a operação 
de busca e salvamento e informar isto prontamente a 
qualquer autoridade, meio ou serviço que tenha sido 
ativado ou informado.

4.8.4 Se uma operação de busca e salvamento 
na cena de ação tomar-se impraticável e o centro de 
coordenação de salvamento ou subcentro de salva-
mento chegar à conclusão de que os sobreviventes 
ainda podem estar vivos, o centro poderá suspen-
der temporariamente as atividades na cena de ação 
aguardando novos acontecimentos, e deverá informar 
prontamente a qualquer autoridade, meio ou serviço 
que tenha sido ativado ou informado. As informações 
recebidas posteriormente deverão ser avaliadas e as 
operações de busca e salvamento reiniciadas quando 
justificado com base em tais informações.

CAPÍTULO 5 
Sistemas de Informações Prestadas por Navios

5.1 Generalidades
5.1.1 Poderão ser criados sistemas de informa-

ções prestadas por navios, individualmente pelas Par-
tes ou em cooperação com outros Estados, onde isto 
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for considerado necessário para facilitar as operações 
de busca e salvamento.

5.1.2 As Partes que estiverem pretendendo ins-
tituir um sistema de informações prestadas por navios 
devem levar em consideração as recomendações per-
tinentes da Organização. As Partes devem considerar 
também se os sistemas de informações ou outras fontes 
de dados existentes sobre posição de navios podem 
fornecer informações adequadas para a região, e pro-
curar minimizar informações adicionais desnecessárias 
a serem prestadas pelos navios, ou a necessidade de 
que os centros de coordenação de salvamento tenham 
que confrontar as  informações recebidas com os di-
versos sistemas de informações para a disponibilida-
de de navios para auxiliar nas operações de busca e 
salvamento.

5.1.3 O sistema de informações prestadas por 
navios deve fornecer informações atualizadas sobre a 
movimentação de embarcações para, no caso de um 
incidente que necessite de socorro:

1. reduzir o intervalo entre a perda de contato 
com uma embarcação e o início das operações de 
busca e salvamento, nos casos em que nenhum sinal 
de socorro tenha sido recebido;

2. permitir a rápida identificação das embarcações 
que possam ser chamadas para prestar socorro;

3. permitir o delineamento de uma área de busca 
de tamanho limitado, quando a posição de uma pes-
soa, navio ou outra embarcação em perigo for desco-
nhecida ou incerta;

4. facilitar a prestação de assistência médica ou 
a transmissão de recomendações urgentes.

5.2 Requisitos operacionais
5.2.1 Os sistemas de informações prestadas por 

navios devem atender aos seguintes requisitos:
1. prestação de informações contendo os pla-

nos de viagem e informações de posição que tornem 
possível estabelecer as posições atuais e futuras das 
embarcações que dele participarem;

2. manutenção de uma plotagem do tráfego ma-
rítimo;

3. recebimento de informações das embarcações 
que dele participarem, a intervalos adequados;

4. simplicidade no planejamento e no funciona-
mento do sistema; 

5. utilização de formatos de informações presta-
das por navios e de procedimentos padrão, internacio-
nalmente acordados.

5.3 Tipos de informações
5.3.1 Um sistema de informações prestadas por 

navios deve conter os seguintes tipos de informações, 
de acordo com as recomendações da Organização:

1. Plano de viagem;
2. Informação de posição; 
3. Informação final.
5.4 Utilização dos sistemas
5.4.1 As Partes deverão incentivar todas as em-

barcações a informarem a sua posição quando esti-
verem navegando em áreas em que tenham sido to-
madas medidas para coletar as informações sobre as 
posições para fins de busca e salvamento.

5.4.2 As Partes que estiverem registrando as 
informações sobre a posição de embarcações devem 
disseminar essas informações, na medida do possível, 
a outros Estados quando isto for solicitado para fins 
de busca e salvamento.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM Nº 545, DE 2005

Submete á consideração do Congres-
so Nacional o texto das Emendas, adota-
das em 18 de maio de 1998, à Convenção 
Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimo, de 1979

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Júlio Delgado 

I – Relatório 

Em cumprimento às formalidades do art. 49, 
inciso I, da Constituição Federal, Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República submete à considera-
ção do Congresso Nacional, por meio da Mensagem 
em epígrafe, acompanhada de Exposição de Motivos 
do Exmo. Ministro das Relações Exteriores, o texto 
das Emendas, adotadas em 18 de maio de 1998, à 
Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimo, de 1979

Aprovadas pela Resolução MSC nº 70 (69), do 
Comitê de Segurança Marítima da Organização Marí-
tima Internacional, as referidas emendas têm por fina-
lidade alterar o texto do Anexo à Convenção Interna-
cional sobre Busca e Salvamento Marítimo, de 1979. 
Nos termos dessa Resolução, as emendas deverão ser 
consideradas como tendo sido aceitas em 1º de julho 
de 1999, a menos que, antes daquela data, mais de um 
terço das Partes tenha notificado suas objeções. Além 
(disso, a Resolução esclarece às Partes na Conven-
ção, de 1979, que, de acordo com o art. III(2)h) dessa 
Convenção, as emendas entrarão em vigor em 1º de 
janeiro de 2000

O Capítulo 1 do Anexo é dedicado à definição de 
termos e expressões empregadas em vários dispositi-
vos do instrumento internacional analisado. Assim, por 



07498 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

exemplo, o texto define “salvamento” como “uma ope-
ração para resgatar pessoas em perigo, prestar-lhes 
atendimento médico inicial e atender a outras neces-
sidades e levá-las para um local seguro” (item 1.3.2). 
Por seu turno, a expressão “serviço de busca e salva-
mento” deve ser compreendida como “o desempenho 
das funções de monitoramento do perigo, comunica-
ção, coordenação e busca e salvamento, inclusive o 
fornecimento de assessoria médica, assistência médica 
inicial, ou evacuação médica, através da utilização de 
recursos públicos e privados, inclusive aeronaves, na-
vios e outras embarcações e instalações que estejam 
cooperando” (item 1.3.3).

O capítulo 2 estabelece as normas de coordena-
ção e de organização. Nesse sentido, o item 2.1 pre-
vê que as Partes deverão participar na prestação dos 
serviços de busca e salvamento, com vistas a auxiliar 
qualquer pessoa que se encontre em perigo no mar. 
Além disso, as Partes se comprometem a estabele-
cer os seguintes elementos básicos de um serviço de 
busca e salvamento:

a) uma estrutura jurídica;
b) a designação de uma autoridade res-

ponsável;
c) a organização dos meios disponí-

veis;
d) instalações de comunicações;
e) funções operacionais e de coorde-

nação; e
f) processos para aperfeiçoar o servi-

ço, inclusive o planejamento, as relações de 
cooperação internas e internacionais e o trei-
namento.

O compromisso prevê a existência de áreas de 
dimensões definidas, associadas a um centro de coor-
denação de salvamento, denominadas regiões de bus-
ca e salvamento, criadas mediante acordo das Partes 
interessadas. Tais acordos deverão ser informados ao 
Secretário-Geral da OMI.

As Partes que se comprometerem a prestar ser-
viços de busca e salvamento, em determinada área, 
deverão utilizar unidades de busca e salvamento e 
outros meios disponíveis para auxiliar aqueles que se 
encontre em situação de perigo no mar. Cumpre en-
fatizar que o auxilio será prestado a qualquer pessoa 
que esteja em perigo, independentemente da nacio-
nalidade, da condição social ou da situação em que 
se encontra.

As Partes convencionam informar ao Secretá-
rio-Geral sobre seu serviço de salvamento, em par-
ticular:

1) a autoridade nacional responsável 
pelos serviços marítimos de busca e salva-
mento;

2) a localização dos centros de salva-
mento estabelecidos, ou de outros centros que 
façam à coordenação de busca e salvamento 
para a região ou regiões de busca e salva-
mento, e o serviço de comunicações naquela 
região, ou regiões;

3) os limites da sua região, ou regiões, de 
busca e salvamento e a cobertura proporcio-
nada pelas suas instalações de comunicações 
de socorro e segurança em terra; e

4) os principais tipos das unidades de 
busca e salvamento existentes.

Além disso, os Pactuantes se comprometem a 
estabelecer procedimentos nacionais para o desen-
volvimento geral, a coordenação e o aperfeiçoamento 
dos serviços de busca e salvamento. Em conformidade 
com o item 2.2.2 do Anexo à Convenção, para apoiar, 
de modo eficaz, as operações de busca e salvamento, 
as Partes deverão assegurar a utilização coordenada 
dos meios existentes, bem como estabelecer estreita 
cooperação entre os serviços e as organizações em 
setores como operações, planejamento, treinamento, 
exercícios e pesquisa e desenvolvimento.

Com a finalidade cumprir as obrigações previstas 
no citado item 2.2.2, as Partes deverão criar centros 
de coordenação de salvamento para os seus serviços 
de busca e salvamento e, quando entenderem neces-
sário, subcentros de salvamento. Os centros de coor-
denação devem tomar as medidas para o recebimento 
de alerta de perigo originário de sua região de busca 
e salvamento. Devem operar, diariamente, durante 24 
horas, por pessoal treinado e que tenha conhecimento 
do idioma inglês de trabalho.

O capítulo 3 do instrumento é dedicado à coope-
ração entre Estados. Nesse sentido, salvo estipulação 
em contrário, uma Parte deve autorizar a entrada ime-
diata em seu mar territorial ou território, ou no espaço 
aéreo sobre este, de unidades de salvamento de outras 
Partes, com a finalidade de realizar buscas, localizar a 
posição de acidentes marítimos e resgatar os sobrevi-
ventes. Para facilitar a implementação desse dispositi-
vo, o texto internacional analisado recomenda que os 
Estados vizinhos, Partes da Convenção, devem entrar 
em acordo com o escopo de estabelecer as condições 
para a entrada rápida de unidades de salvamento de 
cada uma delas nas águas sob jurisdição do outro.

Os procedimentos operacionais a serem seguidos 
nas operações de busca e salvamentos são regulados 
no Capítulo 4 do Anexo, cujas normas estão divididas 
em oitos itens, a saber:
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1) Medidas preparatórias;
2) Informações relativas a emergências;
3) Medidas iniciais;
4) Fases de emergência;
5) Procedimentos a serem seguidos pe-

los centros de coordenação de salvamento e 
pelos subcentros de salvamento durante as 
fases de emergência;

6) Coordenação quando estiverem en-
volvidas duas ou mais Partes;

7) Coordenação das atividades de busca 
e salvamento na cena da ação:

8) Término e suspensão das operações 
de busca e salvamento.

O quinto e último capítulo do Anexo à Conven-
ção trata dos sistemas de informações prestadas por 
navios. Assim, as Partes, individualmente ou em coo-
peração com outras, poderão criar sistemas de infor-
mações operadas por navios, onde isso for necessário 
para facilitar as operações de busca e salvamento. De 
acordo com o item 5.2, tais sistemas devem atender 
aos seguintes requisitos:

a) prestação de informações contendo os 
planos de viagem e informações de posição 
que tornem possível estabelecer as posições 
atuais e futuras das embarcações que dele 
participarem;

b) manutenção de uma plotagem do trá-
fego marítimo;

c) recebimento de informações das em-
barcações que dele participarem, a intervalos 
adequados;

d) simplicidade no planejamento e no 
funcionamento do sistema; e 

e) utilização de formatos de informações 
prestadas por navios e de procedimentos pa-
drão, internacionalmente acordados.

Por último, o texto analisado prevê que as Par-
tes deverão incentivar todas as embarcações a infor-
marem suas respectivas posições, quando estiverem 
navegando em áreas em que tenham sido tomadas 
medidas para a coleta de informações para fins de 
busca e salvamento.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O compromisso internacional analisado tem por 
escopo alterar o Anexo à Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo, de Hamburgo, 
de 1979, conhecida pela sigla SAR. Essa Convenção 
dividiu o mar em zonas de salvamento, que não ne-
cessariamente coincidem com os espaços marítimos 

sob a jurisdição dos Estados, levando em consideração 
critérios operacionais (apud. Celso D. A. Mello).

As normas da Convenção de Hamburgo, de 1979, 
aplicam-se a todas as embarcações que estejam em 
situação de perigo, independente de sua bandeira ou da 
nacionalidade de sua tripulação. Nesse sentido, é digno 
de transcrição o item 2.2.1 do Anexo à Convenção:

“2.1.1 As Partes deverão, na medida em 
que forem capazes de fazer individualmente ou 
em cooperação com outros Estados e, como 
for adequado, com a Organização, participar na 
prestação dos serviços de busca e salvamen-
to, para assegurar que seja prestado auxílio a 
qualquer pessoa que se encontrar em perigo 
no mar. Ao receber a informação de que qual-
quer pessoa está, ou parece estar, em perigo 
no mar, as autoridades responsáveis de uma 
Parte deverão tomar medidas urgentes para 
assegurar que seja prestado o auxílio neces-
sário.” (sem grifos no original)

Na condição de signatário da Convenção Interna-
cional sobre Busca e Salvamento Marítimo, de Ham-
burgo, de 1979, e da Convenção sobre a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar, de 1974, o Brasil é responsá-
vel por uma área marítima de busca e salvamento de 
aproximadamente 4,2 milhões de milhas quadradas, 
situada no Atlântico sul (área SAR brasileira), por onde 
trafegam, diariamente, cerca de 500 navios. ¹

¹ Dados colhidos da página eletrônica do Comando do Controle Naval 
do Tráfego Marítimo (www.mar.mil.br/cotram/intrtram.htm)

Nas operações de busca e salvamento no mar, a 
Marinha do Brasil se utiliza de um Sistema de Informa-
ções sobre Tráfego Marítimo (SISTRAM), compatível 
com outros sistemas em operação no mundo, capaz 
de acompanhar os navios mercantes na área SAR 
brasileira, nas rotas de longo curso, de cabotagem ou 
interiores. Esse sistema permite a rápida localização 
de um acidente e o acionamento das embarcações 
mais próximas, com a finalidade de prestar auxílio 
necessário.

A Convenção Internacional sobre Busca e Sal-
vamento Marítimo, de Hamburgo, de 1979, a Conven-
ção sobre a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 
1974, e a Convenção sobre Direito do Mar, de 1982 
(art. 94, item 4, alínea c e 98), consagram os principais 
deveres dos Estados no que se refere à proteção da 
vida humana no mar.

A norma constante do item 2.2.1, supra transcri-
to, revela o inequívoco caráter universal e humanitário 
da Convenção de Hamburgo, de 1979, o que insere o 
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compromisso internacional sob comento no pretigioso 
rol dos tratados sobre direitos humanos, e demonstra 
sua compatibilidade com os princípios que regem as 
relações internacionais do Brasil, em particular a “pre-
valência dos direitos humanos”, preceituada no art. 4º, 
inciso II, da Constituição Federal.

Antes de finalizar nosso voto, urge destacar que a 
Resolução MSC.70 (69), de 18-05-1998, do Comitê de 
Segurança Marítima da Organização Marítima Interna-
cional, determina que as normas que alteram o Anexo 
à Convenção de Hamburgo, de 1979, ora analisadas, 
devem “ser consideradas como tendo sido aceitas em 
1º de julho de 1999, a menos que, antes daquela data, 
mais de um terço das Partes tenha notificado as suas 
objeções às emendas”. Essa Resolução dispõe ainda 
que, dependendo da aceitação das emendas (aceita-
ção tácita ou expressa), estas entrarão em vigor 1º de 
janeiro de 2000.

As emendas ao texto da Convenção de Hambur-
go; adotadas em 18-05-1998, somente foram enviadas 
para apreciação do Congresso Nacional em agosto 
de 2005, não obstante estarem em vigor, na esfera 
internacional, desde 1º de janeiro de 2000, conforme 
informa a Exposição de Motivos nº 000-49/MRE, as-
sinada eletronicamente pelo Exmº Ministro das Rela-
ções Exteriores.

Muito embora não seja atribuição desta Comissão 
analisar a compatibilidade desse procedimento com a 
Constituição Federal, é de notório conhecimento que 
Poder Executivo deve submeter os tratados e demais 
compromissos internacionais assinados pelo Brasil ao 
Congresso Nacional, antes de sua entrada em vigor no 
âmbito externo. Por isso, quando um texto internacional 
comportar cláusulas de ratificação ou adesão tácitas e 
de vigência com data previamente determinada (como é 
o caso das Emendas analisadas), é imprescindível que 
o Executivo submeta o texto pactuado ao Congresso 
Nacional antes de sua entrada em vigor no plano inter-
nacional, em estrita obediência ao preceituado no art. 
49, inciso I, da Constituição Federal, e em atenção ao 
princípio da segurança jurídica.

Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação 
do texto das Emendas, adotadas em 18 de maio de 
1998, à Convenção Internacional sobre o texto Busca 
e Salvamento Marítimo, de 1979, nos termos do pro-
jeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão,      de               de 2005. – 
Deputado Júlio Delgado, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº   , DE 2005 

(da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional)

Aprova o texto das Emendas, adota-
das em 18 de maio de 1998, à Convenção 
Internacional sobre Busca e Salvamento 
Marítimo, de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto das Emendas, adota-

das em 18 de maio de 1998, à Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo, de 1979.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida Convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do Art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2005. – Deputado Julio 
Delgado, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM Nº 545, DE 2005

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 545/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Júlio Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Aroldo Cedraz – Presidente, Jairo Carneiro e João 

Castelo – Vice-Presidentes, André de Paula, André Za-
charow, Dimas Ramalho, Edison Andrino, Feu Rosa, 
Hamilton Casara, Itamar Serpa, João Herrmann Neto, 
João Paulo Gomes da Silva, Lincoln Portela, Maninha, 
Marcos de Jesus, Mariângela Duarte, Pastor Frankem-
bergen, Terezinha Fernandes, Vieira Reis, Edinho Bez, 
Edson Ezequiel, Francisco Dornelles, Jackson Barreto 
e Luiz Carlos Hauly.

Plenário Franco Montoro, 25 de janeiro de 2006. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS  

LEGISLATIVOS – CEDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, 1988

....................................................................................

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes

....................................................................................

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneça temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 4-6-1998.

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I;

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 4-6-1998.

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão 
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de 
órgãos diretamente subordinados à Presidência da 
República para prestarem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando 
em crime de responsabilidade a ausência sem justifi-
cação adequada.

* Artigo, caput, com redação dada pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 2, de 7-6-1994.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a 
qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e me-
diante entendimentos com a Mesa respectiva, para 
expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informações a Ministros de Estado ou a qualquer 
das pessoas referidas no caput deste artigo, impor-
tando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas.

* § 2º com redação dada pela Emenda Constitu-
cional de Revisão nº de 7-6-1994.

REQUERIMENTO Nº 3.561, DE 2006 
(Do Dep. Babá)

Solicita informações e documentos 
ao Ministério da Fazenda, relacionados aos 
contratos da Dívida Externa Brasileira.

Senhor Presidente,
Pelo presente, vimos requerer a Vossa Exce-

lência, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal e na forma do art. 115, I, e 116 do Regimento 
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Interno, que sejam solicitadas ao Excelentíssimo Se-
nhor Antonio Palocci Filho, Ministro da Fazenda, cópias 
dos contratos da dívida externa brasileira, conforme 
discriminação detalhada nas planilhas “I”, “II” e “III” 
anexas, os quais não foram localizados nos arquivos 
do Senado Federal.

Justificação

A partir de planilha elaborada pela Consultoria do 
Senado Federal, que lista todas as Resoluções daquela 
Casa Legislativa autorizativas de empréstimos externos, 
foram solicitadas, pela Campanha Jubileu Sul, cópias 
dos contratos de endividamento correspondentes às 
referidas resoluções, a partir do ano de 1964. 

Embora tenha havido significativo empenho por 
parte dos funcionários em buscar os referidos docu-
mentos, grande parte dos contratos não foram locali-
zados nos arquivos do Senado Federal e outra parte 
encontra-se em língua estrangeira.

Verificou-se, ainda, que os contratos de endivi-
damento externo firmados no período de 1964 a 1987, 
pela União, não foram relacionados na listagem forne-
cida pelo Senado Federal.

Considerando que tanto a Procuradoria da Fa-
zenda Nacional quanto o Banco Central do Brasil e a 
Secretaria do Tesouro Nacional possuem atribuição de 
acompanhar o processo de endividamento externo e 
considerando ainda que todos esses órgãos são su-
bordinados ao Ministro da Fazenda, o presente reque-
rimento visa à obtenção dos documentos relacionados 
nas tabelas anexas, quais sejam:

a) Contratos de endividamento externo 
firmados no período de 1964 a 1987, pela 
União, não relacionados na listagem fornecida 
pelo Senado Federal;

b) Contratos de endividamento externo 
correspondentes às resoluções do Senado 
Federal, discriminados em cada uma das três 
planilhas a seguir:

b1) Contratos encontrados somente em 
língua estrangeira, detalhados na Planilha “I” 
anexa, traduzidos para a língua portuguesa;

b2) Contratos realizados pela União, não 
localizados nos arquivos do Senado Federal, 
detalhados na Planilha “II” anexa;

b3) Contratos realizados por estados e 
municípios, não localizados nos arquivos do 
Senado Federal, detalhados na Planilha “III” 
anexa.

O presente pedido de documentos se fundamenta 
principalmente no dispositivo constitucional que garante 
o direito às informações de interesse coletivo:

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
XXXIII – Todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado.

É inegável o interesse coletivo relacionado às 
questões do endividamento público, pois este tem sido 
o principal responsável pela formulação do modelo de 
política econômica adotado em nosso país, o qual inter-
fere profundamente na vida de todos os brasileiros. 

Sala das Sessões,      de Janeiro de 2006. – Depu-
tado Babá, PSOL/RJ.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
No 3.562, DE 2006  

(Do Sr. Albérico Filho)

Solicita informações a respeito das 
ações de planejamento familiar no âmbito 
do Sistema Único de Saúde.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, § 2º 

da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V, § 2º 
e 115 , do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Es-
tado da Saúde, no sentido de esclarecer esta Casa 
quanto às ações de planejamento familiar executa-
das no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Julgamos necessário contar com as seguintes infor-
mações atualizadas:
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Qual o percentual da demanda por métodos de 
concepção e anticoncepção, reversíveis ou cirúrgicos, 
atendido pelo SUS nos últimos anos, por estado;

Qual a regularidade de distribuição de contra-
ceptivos;

Que garantias são dadas à população sobre a 
disponibilidade contínua dos medicamentos;

Qual o encaminhamento dado à demanda repri-
mida por esterilizações cirúrgicas;

Quais as possibilidades de acesso à reprodução 
assistida no SUS;

Quais ações estão sendo realizadas para am-
pliar o acesso aos métodos de planejamento familiar 
no SUS;

Quais os dados disponíveis sobre abortamento, 
inclusive de mortes e internações por esta causa e de 
gravidez na adolescência.

Justificação

Apesar de o Brasil contar com uma legislação 
bastante avançada a respeito de planejamento familiar, 
muito tem chegado ao nosso conhecimento a respeito 
da dificuldade de acesso aos diversos métodos ofer-
tados. Não apenas se queixa das intermináveis filas 
de espera por parte de pessoas elegíveis, de acordo 
com os parâmetros legais, para procedimentos cirúrgi-
cos, como da inconstância dos estoques dos métodos 
reversíveis fornecidos pelo sistema público de saúde, 
ou da dificuldade para consegui-los.

No ano passado, o tema foi abordado pela mí-
dia, e o quadro que se apresentou foi diametralmente 
oposto ao que se espera da implementação, na práti-
ca, da Lei nº 9.263, de 1996. Assim sendo, no intuito 
de atualizar nosso conhecimento a respeito do tema, 
para colaborar, através do trabalho legislativo, com a 
plena implementação do planejamento familiar no país, 
é que solicitamos estas informações.

Sala das Sessões,      de              de 2006. – Depu-
tado Albérico Filho.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-

rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
No 3.564, DE 2006 

(Do Sr. Paulo Magalhães)

Solicita informações ao Ministro de 
Minas e Energia, no âmbito da empresa 
Furnas Centrais Elétricas S.A, sobre ma-
térias veiculadas pela imprensa e Internet 
a respeito da existência de caixa dois na-
quela estatal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, soli-
cito a Vossa Excelência sejam solicitadas informações 
ao Ministro de Minas e Energia, no sentido de que a 
empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. esclareça a esta 
Casa as providências tomadas pelo Governo sobre as 
matérias veiculadas pela imprensa e Internet, a respeito 
da existência de caixa dois naquela estatal.

Em meados do ano passado, quando da denúncia 
do ex-Deputado Roberto Jefferson, foi noticiado pela im-
prensa que Furnas havia constituído uma comissão de 
sindicância para investigar a veracidade das denuncias 
de desvio de dinheiro naquela estatal. Em seu relatório, 
a comissão concluiu que a empresa não tinha caixa dois, 
tampouco houve superfaturamento de contratos.

Segundo a matéria publicada pela Folha de 
S.Paulo, em 21 de julho último, cópias do processo 
de sindicância foram enviadas a vários ministérios, de-
vendo o Governo decidir quanto à conveniência políti-
ca de determinar o retorno dos diretores da empresa, 
afastados pela comissão de sindicância, de vez que 
nenhuma irregularidade foi constatada.

Desde então não se teve mais notícias sobre os 
desdobramentos do caso, até o início deste mês, quan-
do blogs e notas na imprensa escrita e informatizada 
passaram a noticiar a existência de um caixa dois em 
Furnas, que teria beneficiado políticos na campanha 
eleitoral de 2002. Na relação de beneficiados consta a 
transferência de recursos financeiros para dois minis-
tros, dois governadores, cento e quarenta deputados 
federais, vários líderes partidários e ex-ministros.

Considerando a gravidade das acusações, que 
tentam envolver mais de uma centena de deputados 
federais, entendo que se faz mister que a Câmara dos 
Deputados solicite, com a urgência que o assunto requer, 
informações completas sobre o caso, inclusive a cópia 
do aludido relatório da comissão de sindicância. 

Sala das Sessões,      de              de 2006. – Depu-
tado Paulo Magalhães.
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Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.565, DE 2006 

(Do Sr. Celso Russomanno)

Requer informações ao Senhor Minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior sobre a concessão de créditos 
pelo BNDES às Organizações Globo.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com fundamento no art. 50, 

§ 2º, da Constituição Federal, bem como nos ter-
mos do art. 115, inciso I, e do art. 116, inciso II, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja 
solicitado ao Senhor Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, que informe sobre a 
concessão de créditos pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES às Orga-
nizações Globo, nos últimos 10 (dez) anos, indicando 
valores creditados, respectivas datas de efetivação 
dos depósitos bancários em nome da beneficiada e 
critérios utilizados para a efetivação dessas opera-
ções bancárias.

Esclareço que motiva o presente Requerimento 
o intuito de aprofundar a elucidação da questão objeto 
do Requerimento de Informação nº 3.340, de 2005, de 
minha autoria, objeto de resposta protocolizada nesta 
Casa em 13 de dezembro último.

Com a presente proposição dá-se, portanto, pros-
seguimento ao trabalho, plenamente inserido no âmbito 
da missão constitucional desta Casa, de fiscalizar a 
aplicação de recursos federais, a fim de garantir o ple-
no cumprimento da lei e resguardar os mais genuínos 
interesses da população brasileira.

Sala das Sessões,     de                de 2006. – 
Deputado Celso Russomanno.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.566, DE 2006 

( Do Sr. Moacir Micheletto)

Requer informações ao Exmo. Mi-
nistro de Estado da Integração Nacional, 
sobre o arquivamento do Processo nº 
59050.001797/2004-51, referente ao Proje-
to de Construção de Canal no Município de 
Goioerê, Estado do Paraná.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no Art. 50 

§ 2º da Constituição Federal e na forma dos Art. 115, 
inciso I, e Art. 116, inciso II, do Regimento Interno, sejam 
solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro da Integração Nacio-
nal, informações relativas ao arquivamento do Proces-
so nº 59050.001797/2004-51, NE nº 2004NE001811, 
Convênio nº 211/2004- MI, no valor de R$ 149.965,98 
(cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta 
e cinco reais e noventa e oito centavos).

Justificação

O presente convênio foi cancelado pelo Ministé-
rio, sendo que o atual Prefeito desconhece o motivo do 
seu cancelamento, necessitando portanto, de saber o 
motivo para dar satisfação à população do Município. 

Sala das Sessões, 26 de de janeiro de 2006. – 
Moacir Micheletto, Deputado Federal – PMDB-PR.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
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em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.567, DE 2006 
(Do Sr. Átila Lins)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Educação sobre o programa de expan-
são do ensino no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja encaminha-
do ao Senhor Ministro da Educação o seguinte pedido 
de informações:

O Ministério da Educação, dentro do seu programa 
de expansão de ensino superior no país, contemplou o 
Estado do Amazonas com a implantação de Campus 
avançado da UFAM os municípios de Coari, Benjamin 
Constant e Humaitá.

Ocorre que Parintins e Itacoatiara, os maiores 
municípios do interior amazonense, ficaram fora des-
se programa de expansão, o que provocou grande in-
dignação entre seus habitantes . As duas cidades são 
dotadas de forte estrutura na área do ensino, com o 
funcionamento de muitas escolas e cursos os mais di-
versos. Itacoatiara, inclusive, é sede de vários cursos 
de extensão da UFAM. Subscritos por representantes 
de segmentos das duas cidades, recebi documentos 
lamentando o esquecimento do MEC.

Sendo assim requeiro as informações abaixo:
Quais os critérios que norteiam o MEC para esco-

lher os municípios que devem ser incluídos no programa 
de expansão do ensino no Estado do Amazonas.

A possibilidade de corrigir essa distorção implan-
tada em 2006/2007, o Campus avançado em Parintins 
e Itacoatiara.

Sala das Sessões,      de janeiro de 2006. – Depu-
tado Átila Lins, PMDB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.568, DE 2006 
(Do Sr. Átila Lins)

Sugere ao Senhor Ministro da Previ-
dência medidas para aumentar o número 
de funcionários do INSS em Parintins, no 
Estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso 
I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja encami-
nhado ao Senhor Ministro da Previdência o seguinte 
pedido de informações:

Funciona em condições precaríssimas o INSS 
em Parintins, no Estado do Amazonas. No seu posto 
trabalha apenas um funcionário qualificado, o que já 
é uma demonstração de como é falho o atendimento 
do INSS na cidade. As filas, como não poderia deixar 
de ser, são quilométrica, com graves prejuízos para as 
pessoas mais carentes e idosas.

A sugestão da Câmara de Vereadores de Parin-
tins, endereçado ao Ministro da Previdências Social, 
Dr. Nelson Machado, é para que se determine a trans-
ferências de pelo menos dois funcionários do INSS do 
vizinho município de Itacoatiara para o posto de Pa-
rintins. Só assim os serviços de atendimento do INSS 
serão executados com dignidade.

Sala das Sessões,     de Janeiro de 2006. – Depu-
tado Átila Lins, PMDB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.569, DE 2006 

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Agricultura e Pecuária, Roberto Rodrigues, 
sobre a liberação do hormônio bovinosso-
matropina, BST.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24, 
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam solici-
tadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura 
e Pecuária, Roberto Rodrigues, as seguintes informa-
ções sobre o hormônio bovinossomatropina, BST.

Este Ministério liberou o hormônio BST para 
comercialização e uso no país? Em caso positivo, a 
liberação é para que destinações de uso? E qual a 
validade?

Que empresas fizeram o registro deste produto? 
Qual o nome fantasia com que ele é comercializado 
no país? Polisac é um deles?

A partir de que data o BST é comercializado 
no país? Qual o volume comercializado até o mo-
mento?

Qual a composição deste produto?
Seu uso é vedado em algum outro país? Em caso 

positivo, identificar o país e as razões do veto. A Comu-
nidade Econômica Européia proíbe seu uso?

Este hormônio é um produto transgênico? Em 
caso positivo, sua liberação foi aprovada pela CTNBio? 
Em que data, que documento ratifica isso?

Que estudos o Ministério da Agricultura dispõe 
que comprovem não haver riscos do produto para a 
saúde dos seres humanos e/ou animais?

Este ministério liberou outro hormônio similar 
transgênico para uso animal, visando o uso no au-
mento da produção de leite bovino? Em caso positivo, 
considerar os questionamentos 2 até 5.

Sala das Sessões,      fevereiro de 2006. – Edson 
Duarte, Deputado Federal, PV-BA.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 

em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 3.570, DE 2006  

(Do Sr. Geraldo Resende) 

Solicita informações ao Ministro de 
Estado do Controle e da Transparência, 
Senhor Waldir Pires da Controladoria Geral 
da União – CGU, acerca da Operação “Tapa 
Buracos” que o Governo Federal realiza 
nas rodovias brasileiras, prioritariamente 
no Estado do Mato Grosso do Sul.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. 50, da Cons-

tituição Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimen-
to Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas, ao 
Ministro de Estado do Controle e da Transparência, 
Senhor Waldir Pires da Controladoria Geral da União 
– CGU, as seguintes informações:

1. Quais as ações efetuadas pela CGU à respeito 
de legalidade da operação “Tapa-Buracos”, especial-
mente no território sul-matogrossense;

2. Encaminho de cópia da relação das empresas 
que já estão executando e as que executarão a Opera-
ção “Tapa-Buracos”, com cópia dos respecitvos contra-
taos que dão cobertura a execução dos mesmos;

3. Dados de identificação, localização e fase de 
tramitação dos processos licitatórios, e eventuais adi-
tamentos, pertinentes à Operação “Tapa-Buracos”;

4. Cópia dos estudos e levantamentos com iden-
tificação, quantificação e orçamentos dos serviços e 
obras a serem executadas. 

Justificação

É cediço que a nova ação do Governo Federal 
tem dado azo a todo tipo de discussão: a operação 
tapa-buraco nas estradas brasileiras. 

O que de pronto chama a atenção é a falta de li-
citação que vem se revelando em várias dessas obras. 
Uma das justificativas, por parte do Departamento 
Nacional de Infra-estrutura e Transporte – DNIT, que 
editou portaria contendo as obras a serem realizadas, 
é que existem trechos já licitados. 
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Isso então significa que já há dotação orçamen-
tária própria, cuja fonte é outra que não a estabelecida 
a partir da Medida Provisória nº 266/2005 que aprova-
mos nesta Casa, sem emendas, abrindo crédito extra-
ordinário de R$673,6 milhões para os ministérios dos 
Transportes, da Integração Nacional e das Cidades.

Ocorre que os créditos extraordinários são aber-
tos em situações extremas, imprevisíveis e urgentes. 
Assim, se há trechos onde já havia processo licitatório 
em andamento ou quiçá encerrado, então temos que, 
eram situações absolutamente previstas. 

Ademais, não se abre uma licitação sem a indi-
cação da conta orçamentária pela qual irão correr as 
despesas, a qual necessariamente tem que dispor de 
recursos suficientes para pagar o que se contrata. 

Aliás o próprio Presidente do Tribunal de Contas 
da União, Adylson Motta, tem manifestado sua estra-
nheza pela falta de licitação que vem sendo perpetrada 
em algumas das obras de “Tapa-Buraco”, por eviden-
temente não ser uma situação que inspire qualquer 
imprevisibilidade.

É de se lembrar que o TCU já interpelou, no ano 
passado, tanto o Ministério dos Transportes, através 
do DNIT, quanto a própria Casa Civil, acerca dos mé-
todos e critérios na definição das estradas a serem 
restauradas e na condução das obras, especialmente 
no que concerne aos processos administrativos afins. 
Ocorre que o prazo para a resposta fluiu sem qualquer 
manifestação do Governo Federal. 

Estaremos bastante vigilantes a que estas obras 
paliativas, diga-se de passagem, sejam conduzidas 
dentro de regras legais e morais, zelando pelo melhor 
preço e pela qualidade técnica adequada.

Entendemos que está será a postura também 
dos órgãos institucionais de fiscalização da coisa pú-
blica, como o Tribunal de Contas da União e o Ministé-
rio Público Federal, como também é o que se espera 
deste Ministério, que não tem dado prisma para ótica 
diferente.

Este é o fulcro do presente Requerimento.
Sala das Sessões,          de janeiro de 2006.  –  

Geraldo Resende, Deputado Federal, PPS-MS.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.571, DE 2006 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Solicita informações ao Ministro do 
Trabalho e Emprego sobre despesas com 
o pagamento do seguro-desemprego.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e do art. 226, II, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, e na forma dos arts. 115 e 116 
deste Estatuto, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro do 
Trabalho e Emprego sobre os valores gastos com o pa-
gamento de seguro-desemprego em relação aos anos 
de 2003, 2004 e 2005, observando-se o seguinte:

Qual o montante total de recursos utilizados nos 
anos de 2003, 2004 e 2005, discriminados por mês e 
unidade da federação;

Qual o número de pessoas que perceberam o 
benefício do seguro-desemprego nos anos de 2003, 
2004 e 2005, discriminados por mês e unidade da 
federação;

Qual o número médio de parcelas pagas e o seu 
valor, nos anos de 2003, 2004 e 2005;

Justificação

A imprensa nacional noticia que os valores utili-
zados no pagamento do seguro-desemprego têm au-
mentado ano a ano, inclusive em relação ao número 
de parcelas percebidas pelo empregado demitido.

Assim, é de suma importância que essa Casa Le-
gislativa tenha conhecimento sobre os valores gastos 
com o referido benefício para verificar a real utilização 
de seus recursos.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.
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Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.572, DE 2006 

(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Solicita informações ao Ministro da 
Fazenda sobre o empréstimo com o Fundo 
Monetário Internacional. 

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e do art. 226, II, do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados, e na forma dos arts. 115 e 116 
deste Estatuto, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Ministro de 
Estado Ministro da Fazenda sobre os empréstimos 
efetuados com o Fundo Monetário Internacional, nos 
seguintes termos:

Qual o montante de cada um dos contratos de 
empréstimos firmados com o Fundo Monetário Inter-
nacional, inclusive renovações, efetuados a partir do 
ano de 2002 até a presente data;

Qual a taxa de juros e prazos fixados em cada con-
trato, bem como a forma de pagamento avençada;

Qual a forma de amortização, informando a data 
que ocorreu o pagamento de cada parcela;

Qual o total pago a título de juros e outras despe-
sas contidas em cada um dos contratos ou aditivos;

Se houve quitação integral do débito, informar o 
valro da parcela efetivamente paga, e, caso tenha ha-
vido desconto pela amortização antecipada, informar 
o valor do mesmo.

Justificação

Segundo notícias vinculadas na imprensa, o valor 
do financiamento do Governo Federal com o FMI foi 
quitado neste mês de janeiro de 2006.

Apesar da quitação, desconhece-se os termos e 
condições em que foram efetivadas.

Assim, é de suma importância que essa Casa Le-
gislativa tenha conhecimento sobre os valores gastos 
com o referido empréstimo para verificar a real utiliza-
ção de recursos públicos.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-

ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.573, DE 2006 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Estado do Desenvolvimento Agrário 
acerca de locação de imóvel para a Confe-
rência Internacional sobre Reforma Agrária 
e Desenvolvimento Rural, no Rio Grande 
do Sul.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

50, § 2º, da Constituição Federal e na forma dos arts. 
115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Se-
nhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, 
Sr. Miguel Soldatelli Rossetto, as seguintes informa-
ções, relativas ao contrato com a União Brasileira de 
Educação e Assistência, para a locação do Pavilhão 
do Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul, objeto do Processo nº 
55000002134200570, para a realização da Conferên-
cia Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvol-
vimento Rural:

critérios utilizados para escolha do local;
se o aluguel refere-se apenas ao imóvel ou se 

envolve outros equipamentos indispensáveis ao acon-
tecimento, como serviço de som e outros destinados 
à retransmissão de sons e imagens;

a duração do evento, com especificação das da-
tas de início e término;

Justificação

Na edição do dia 26 de janeiro último, o Diário 
Oficial da União publica, na Seção 3, página 71, o Ex-
trato de Contrato nº 51/2005, relativo a contrato que 
firmou com a União Brasileira de Educação e Assis-
tência, locando o Pavilhão do Centro de Eventos da 
Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, para a realização 
da Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e 
Desenvolvimento Rural. O aluguel, que vigorará até o 
dia 30 de março próximo, custará aos cofres públicos 
R$316.725,20.
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Não se discute a importância do evento. Tampou-
co a excelência do local alugado O que nos chama a 
atenção é o valor do aluguel, aparentemente alto de-
mais. Afinal, o preço a ser pago corresponde a mais 
de cem mil reais por mês, levando-se em conta que 
o imóvel ficará à disposição do Ministério por apenas 
três meses (30-12-05 a 30-3-06).

Pretende-se, com o requerimento, que o Ministé-
rio esclareça os critérios que nortearam a escolha do 
imóvel, se no preço está embutida alguma infraestru-
tura ou se ele diz respeito puramente ao uso do prédio, 
além do período da Conferência, para que melhor se 
possa avaliar a procedência do contrato e sua compa-
tibilidade com o princípio da economicidade que deve 
orientar toda a atividade pública.

Sala das Sessões,     de                 de 2006. – 
Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.574, DE 2006 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Cultura referente ao Convênio nº 
791/2005 firmado com a Prefeitura Munici-
pal de Boa Vista – RR.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115, 
I, e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Cultura, 
Sr. Gilberto Gil, informações acerca do Convênio nº 
00791/2005, nº Processo nº 01400011240200511, 
tendo como convenente a Prefeitura Municipal de Boa 
Vista – RR, publicada no DOU de 27 de janeiro de 
2006, especificamente quanto a(o): 

O valor total do Convênio é de R$1.950.000,00 e 
tem como objeto apoio ao projeto “Arte Popular”. Tendo 
em vista o alto valor do convênio quais foram as razões 
pelas quais tal projeto foi liberado?

Qual o detalhamento, plano de trabalho do pro-
jeto apresentado?

Qual a política adotada para seleção dos projetos 
culturais, bem como critério de liberação de valores 
autorizados por este Ministério?

A Prefeitura Municipal de Boa Vista – RR foi be-
neficiada pelo Ministério da Cultura por outros convê-
nios? Quais são e quais seus valores?

Justificação

Requeremos as informações acima listadas sobre 
o convênio entre o Ministério da Cultura e a Prefeitura 
Municipal de Boa Vista – RR. 

Sabe-se que os recursos do cultura são escassos 
e não atendem ao universo das necessidades brasilei-
ras, portanto, causa espanto que uma Prefeitura do país 
seja beneficiada com o referido valor, em detrimento 
de outras milhares em nada beneficiadas.

Entendemos que tais informações são neces-
sárias para que o Congresso Nacional possa melhor 
realizar suas atribuições fiscalizatórias.

Sala das Sessões,    de                 de 2006. – 
Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.575, DE 2006 

(Do Sr. Rodrigo Maia)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Justiça referentes a licitação 
na FUNAI.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no 

art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 115, I, 
e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas ao Ministro de Estado da Justiça, Sr. Márcio 
Thomaz Bastos, informações sobre licitação realizada 
pela Fundação Nacional do Índio, publicada no DOU de 
25 de janeiro de 2006, especificamente quanto a(o): 
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quais foram as razões pelas quais não acudiram 
interessados à licitação anterior, já que a presente lici-
tação se assenta no art. 24, V, da Lei nº 8.666, de 1993, 
conforme o extrato de dispensa de licitação nº 13/2006;

custo dos combustíveis licitados, por litro;
local onde será utilizado o produto;
local onde será realizada a entrega do produto 

pelo vencedor da licitação.

Justificação

Requeremos as informações acima listadas so-
bre a licitação de combustíveis realizada pela FUNAI. 
Entendemos que são necessárias para que o Con-
gresso Nacional possa melhor realizar suas atribui-
ções fiscalizatórias.

Sala das Sessões,     de                de 2006. – 
Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.576, DE 2006 

(Do Sr. José Carlos Machado)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Comunicações sobre a arrecadação 
e aplicação dos recursos destinados ao 
Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – FUST e do Fundo do 
Desenvolvimento Tecnológico das Teleco-
municações – FUNTTEL.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I, 
estes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. 
Ministro das Comunicações o pedido de informações 
relativo ao Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – FUST e ao Fundo do Desenvolvi-

mento Tecnológico das Telecomunicações – FUNTTEL, 
nos seguintes termos:

A Lei nº 9.998/2000 criou o FUST – Fundo de 
Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
que é formado por 1% do faturamento líquido das em-
presas de telecomunicações.

A Lei nº 10.052/2.000 criou o FUNTTEL – Fundo 
do Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunica-
ções que é formado por 0,5% do faturamento líquido 
das empresas de telecomunicações.

Estes recursos destinam-se a universalizar o uso de 
telecomunicações como por exemplo a informatização de 
bibliotecas e a disponibilização de internet em todas as 
escolas do país, sendo por isso da maior importância. 

Podem ser aplicados os referidos recursos tam-
bém no auxílio à criação de cursos especializados 
nos estados do Norte e Nordeste do país, carentes 
destes recursos.

Em função da importância destes fundos, per-
gunta-se?

1 – Qual o montante do FUST e do FUNTTEL 
arrecadado, por mês, por operadora e por Estado des-
de a sua criação?

2 – Qual a forma de distribuição destes recur-
sos?

3 – Para quem e com que finalidade foram libe-
rados os recursos?

Dado a necessidade de investimoentos em prol 
da sociedade brasileira e, tomando-se os fins a que se 
destinam os recursos do FUST e FUNTTEL, parece 
importante conhecer detidamente o volume dos recur-
sos arrecadados, bem como o que vem sendo feito em 
benefício da população com os mesmos. 

Sala das Sessões,      de               de 2006. – 
Deputado José Carlos Machado.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.577, DE 2006 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro Saúde, in-
formações sobre o acordo celebrado entre 
este Ministério e o laboratório Abbott para 
reduzir o preço de medicamentos do co-
quetel antiaids.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério da Saúde, o seguinte pe-
dido de informação.

Matéria divulgada na revista Veja, do dia 11 de 
janeiro deste ano, afirma que o Ministério da Saúde te-
ria assinado um acordo com o laboratório farmacêutico 
americano Abbott para reduzir o preço do medicamento 
Kalestra que integra o coquetel antiaids.

Segundo a matéria, o laboratório americano sob 
a ameaça de ter uma de suas patentes quebradas, 
baixou de 1,17 dólar para 63 centavos de dólar o cus-
to de cada cápsula do Kalestra, além de doar, exclu-
sivamente no ano de 2006, 3 milhões de dólares em 
medicamentos de todo o tipo ao Ministério. Em troca, 
o governo prometeu não quebrar a patente do Kalestra 
até 2011 e não alterar nenhuma cláusula do contrato. 
No entanto, a matéria também apresenta opiniões de 
funcionários do próprio Ministério, que são contrários 
ao acordo da forma que ele foi assinado.

Diante disso solicito as seguintes informações:
Fotocópia, na íntegra, do acordo firmado entre 

este Ministério o laboratório farmacêutico americano 
Abbott;

Se este Ministério confirma as declarações da 
matéria veiculada na revista Veja, de que o acordo 
traria prejuízos aos cofres da União;

Caso positivo, as providência tomadas por este 
Ministério para contornar a situação.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,      de      2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 3.578, DE 2006 

(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita ao Senhor Ministro do Trabalho 
e Emprego informações sobre acidentes de 
trabalho no estado do Amazonas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe-

deral e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, solicito de V. Exa., que seja 
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego o 
seguinte pedido de informação:

Segundo o jornal local A Crítica em matéria vei-
culada no dia 24 de janeiro do corrente ano, houve um 
crescimento significativo na ocorrência de acidentes 
de trabalho e, conseqüentemente de óbitos no setor 
de construção naval. 

Ainda de acordo com a matéria, estima-se que 
há 165 empresas atuando no setor no estado do Ama-
zonas. Nesta estimativa não estão contabilizadas as 
empresas clandestinas, as quais são responsáveis 
pelo maior número de acidentes.

Nesse sentido, solicito as seguintes informações: 
Há dados no Ministério que tratam acerca dos 

acidentes de trabalho no Estado do Amazonas? Em 
caso afirmativo, enviar uma cópia.

As medidas que têm sido tomadas, no sentido 
de evitar que empresas clandestinas continuem atu-
ando.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2006. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB-AM.

Despacho

O presente requerimento de informação está de 
acordo com o art. 50, § 2º, da Constituição Federal e 
com os arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados. O parecer, dispensado o relatório, 
em conformidade com o art. 2º, § 1º, do Ato da Mesa 
nº 11, de 1991, é pelo encaminhamento.

Primeira Vice-Presidência,    de        2006. – Depu-
tado José Thomaz Nonô, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Aprovação pelo Presidente, Dep. Aldo 
Rebelo, ad referendum da Mesa, do relató-
rio do Dep. José Thomaz Nonô, pelo encami-
nhamento.

Em 8-2-06. – 



07512 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA  

CONSTITUCOONAL Nº 138-A/3, DO DEPUTADO 
SANDES JÚNIOR, QUE “DISPÕE SOBRE A  
PROTEÇÃO DOS DIREITOS ECONÔMICOS,  

SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE”.  
(PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA JUVENTUDE)

REQUERIMENTO Nº 3.401, DE 2005 
(Do Sr. Júnior Betão)

Requer à prorrogação do prazo da 
comissão.

Considerando a necessidade de esta Comissão 
Especial esgotar os debates em audiências públicas 
com setores importantes da sociedade civil organizada 
e autoridades governamentais para trazer subsídios 
à elaboração do parecer da Srª Relatora, Deputada 
Alice Portugal, solicito de V. Exª se digne, ouvido o 
Plenário, prorrogar por mais 40 sessões o prazo desta 
comissão especial.

Brasília, 31 de outubro de 2005. – Deputado 
Junior Betão, Presidente.

Revejo o despacho anteriormente apos-
to ao REQ nº 3.401/05, para o fim de decla-
rá-lo prejudicado, em face da superveniente 
aprovação, aos 23 de novembro de 2005, 
do Parecer na Comissão Especial. Publi-
que-se. 

Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PEC Nº 524-A, DE 2002, 

QUE “ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS  
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS, A FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A  

REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA 

DO RIO SÃO FRANCISCO”.

REQUERIMENTO Nº 3.488, DE 2005

Solicita prorrogação do prazo de 
Comissão Especial – Bacia do Rio São 
Francisco.

Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, que, 
ouvido o Plenário, seja prorrogado o prazo da Co-
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 524-A, de 2002, 
do Senado Federal, que “acrescenta artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim 
de instituir o Fundo para a Revitalização Hidroam-

biental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do Rio São Francisco” – Bacia do São Francisco, por 
vinte sessões.

Sala das Sessões, 7 dezembro de 2005. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente.

Revejo o despacho anteriormente aposto 
ao REQ nº 3.488/05, para o fim de declará-lo 
prejudicado, em face da superveniente apro-
vação, aos 8 de fevereiro de 2006, do Parecer 
na Comissão Especial. Publique-se. 

Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSSÃO ESPECIAL DESTINADA  
PROFERIR PARECER À PEC Nº 524,-A, DE 2002, 

QUE “ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS  
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS, A FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A  

REVITALIZAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO”.

REQUERIMENTO Nº 3.543, DE 2006

Solicita prorrogação do prazo de Comis-
são Especial – Bacia do Rio São Francisco.

Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, que, 
ouvido o Plenário, seja prorrogado o prazo da Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 524-A, de 2002, do Senado 
Federal, que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o Fundo 
para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco” 
– Bacia do São Francisco, por vinte sessões.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente.

Revejo o despacho anteriormente aposto 
ao Req. nº 3.543/06, para o fim de declará-lo 
prejudicado, em face da superveniente apro-
vação, aos 8 de fevereiro de 2006, do Parecer 
na Comissão Especial. Publique-se. 

Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSãO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255 285 E 293 E 2004, 
QUE “ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO  

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”  
(REFORMA TRIBUTÁRIA)

REQUERIMENTO Nº 3.656, DE 2006

Solicita prorrogação do prazo da Co-
missão Especial Reforma Tributária.
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, ouvido o Plenário, seja prorro-

gado o prazo da Comissão Especial para o exame do 
mérito das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
228-A, 255, 285 e 293 de 2004, que alteram o Siste-
ma Tributário Nacional e dão outras providências”, por 
vinte sessões.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado Mussa Demes, Presidente.

Defiro, ad referendum do Plenário. Pu-
blique-se. 

Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fin-
da a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Cou-

to. S.Exa. dispõe de 5 minutos para o seu pronuncia-
mento.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re-
cebemos de diversos Prefeitos do nosso Estado, a 
Paraíba, reclamações sobre a falta de carros-pipas 
para amenizar a sede das pessoas que sofrem com 
a estiagem. O Congresso Nacional precisa aprovar o 
Orçamento, a fim de sanar essa grave situação o mais 
rápido possível, evitando que a população nordestina, 
já tão sofrida, venha a morrer de sede.

O apelo que faço ao Ministério da Integração Na-
cional e ao próprio Congresso Nacional é no sentido 
de que agilizem a aprovação do Orçamento, a fim de 
que sejam liberados recursos para que aquelas pes-
soas possam ter água para beber. 

O outro  assunto que trago à Casa, Sr. Presidente, 
é o fato de que os avicultores paraibanos vêm recla-
mando do preço do milho no Estado. 

Enquanto no Rio Grande do Norte uma saca de 
milho custa de 17 a 19 reais, na Paraíba ela é vendi-
da a 28 reais. Por isso, os avicultores paraibanos têm 
de comprar milho em Pernambuco ou no Rio Grande 
do Norte. 

Expusemos o problema ao Diretor da CONAB 
nacional, que nos assegurou que, na próxima sema-
na, a situação estará resolvida com a equiparação dos 
preços do milho em Pernambuco, na Paraíba e no Rio 
Grande do Norte. 

Por fim, Sr. Presidente, quero aproveitar este es-
paço para dizer que o Sr. Cícero Lucena, ex-Prefeito 
de João Pessoa, depois que a Polícia Federal enca-
minhou parte das investigações do inquérito sobre a 
Operação Confraria – em que S.Exa. é acusado, en-
tre outras coisas, de desvio de recursos públicos que 

deveriam ser aplicados na melhoria das condições de 
saneamento básico, na recuperação da malha viária, 
enfim, em uma série de ações –, agora afirma que 
aquela operação, bem como o inquérito realizado, faz 
parte de uma estratégia de perseguição política con-
tra S.Exa., o PSDB e os partidos que não apóiam o 
Presidente da República. O ex-Prefeito acusa o PT e 
o PMDB da Paraíba de serem responsáveis por essa 
manobra política. 

Quero  dizer ao Sr. Cícero Lucena, que também 
acusa a Controladoria-Geral da União, que ela fez a 
investigação a pedido do Ministério Público Federal. 
S.Exa. não pode acusar o Ministério Público Federal, 
nem a Controladoria, nem a Polícia Federal, nem o 
Tribunal de Contas, nem os outros órgãos que vêm 
fazendo esse controle. Muita coisa vai aparecer ainda. 
Quem desviou dinheiro, quem fez superfaturamento 
não tem moral para reclamar. A Controladoria faz um 
trabalho exemplar. 

Lembro ainda ao Sr. Cícero Lucena que a socie-
dade paraibana e todo o povo brasileiro vão ter opor-
tunidade de conhecer o teor das escutas telefônicas 
autorizadas pela Justiça. E, aí, muita coisa vai apare-
cer. Muita água vai rolar, e muita gente vai ter de se 
explicar. Ontem mesmo, parte da imprensa da Paraíba 
divulgou que outras pessoas estariam envolvidas na 
Operação Confraria.

Espero que o Sr. Cícero Lucena, em vez de ficar 
acusando, se prepare para devolver o dinheiro que de-
veria ser usado corretamente no Canal do Bessa, no 
Rio Jaguaribe e no viaduto conhecido como Sonrisal, 
aquele que não pode ver água que se desmancha. 

Então, que ele devolva o dinheiro e responda 
pelas acusações; que não venha agora desqualificar 
o PT, o PMDB e os órgãos que fazem o trabalho de 
investigação. 

Sr. Presidente, a investigação vai continuar. O pró-
prio Senado, por intermédio da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle, vem realizando um trabalho 
de investigação, na certeza de que, no final, aquele 
dinheiro deverá ser devolvido aos cofres públicos. 

Esses recursos foram liberados para serem apli-
cados em obras para o povo de João Pessoa e da 
Paraíba, e não para serem desviados, como foi com-
provado pela Polícia Federal, pela Corregedoria-Geral 
da União e pelo próprio Ministério Público.

Eram os registros que tinha a fazer, Sr. Presi-
dente.

A   SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiros e companheiras, têm sido 
freqüentes as denúncias que temos recebido nos últi-
mos tempos – e não somente as que chegam ao nosso 
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gabinete, mas também as publicadas pela imprensa do 
meu Estado –, relativas a uma nova e grande investida 
de grileiros sobre a Amazônia, principalmente no Ama-
zonas. Esse problema, de vez em quando, volta a tomar 
proporções alarmantes, extremamente graves. 

Na  última semana, não bastassem todas essas 
notícias divulgadas pela imprensa, o próprio INCRA 
fez uma denúncia gravíssima, que passo a relatar 
neste momento.

Esta Casa, por conta da gravidade desse proble-
ma, instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a grilagem de terras públicas 
na Amazônia. Ela funcionou entre os anos de 2001 e 
2002 e realizou um bom trabalho. Por diversas vezes, 
destaquei a importância desse trabalho aqui da tribuna, 
eu que fui Sub-Relatora na Comissão, pelo Estado do 
Amazonas. Fruto do trabalho dessa CPI, conseguimos 
algo inédito: a realização de correições extraordinárias 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em 
todos os cartórios dos Municípios do interior do Ama-
zonas. Tais correições – aqui está o Deputado Babá, 
participante ativo dessa CPI – levaram ao cancelamento 
de quase 50 milhões de hectares de terras públicas que 
estavam tituladas em nome de particulares. Ou seja, 
após muitos anos, décadas e décadas, com apoio da 
CPI e pressão do próprio Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, o Tribunal de Justiça realizou as correições 
e cancelou quase 50 milhões de hectares de terras. À  
época, a coordenadora desse trabalho corajoso e belo 
foi a Desembargadora Marinildes Mendonça.  

Sr. Presidente, embora haja informação da exis-
tência de outras áreas sendo revertidas para grileiros, 
temos a comprovação de pelo menos uma. Um dos 
maiores grileiros do Estado, o Sr. Mustafa Said, já havia 
registrado em seu nome, em vários cartórios de títulos, 
inúmeras glebas que somavam milhões de hectares.

O Tribunal de Justiça, contrariando decisão an-
terior, por intermédio do Conselho da Magistratura, 
resolveu tornar nulo o cancelamento desse título. Ou 
seja, tornou nula decisão proferida por ele próprio no 
ano de 2002 e devolveu ao Sr. Mustafa Said a gleba 
chamada de Seringal São Pedro. Essa gleba possui 
registrados precisamente 485 mil hectares. 

A CPI, entretanto, comprovou que a gleba Se-
ringal São Pedro originalmente possui apenas 1.500 
hectares. Por ações do Juiz da Comarca de Pauini e 
Municípios adjacentes a essa terra, antes com 1.500 
hectares, passou a ter quase 500 mil hectares. 

A CPI apontou o fato e o Tribunal de Justiça 
cancelou o título. Infelizmente, a decisão do Tribunal 
de Justiça foi anulada por decisão do Conselho da 
Magistratura.

Levanto  esses aspectos, Sr. Presidente, como 
parte de uma questão extremamente grave. Não te-
mos notícias apenas desse caso; há inúmeros outros 
em que acontece a mesma coisa. Citei esse porque, 
durante essa semana, foi considerado um escândalo 
no Estado do Amazonas. 

Não podemos permitir, Sr. Presidente, que o 
trabalho sério e delicado realizado pelo Congresso 
Nacional, na CPI da Grilagem, e as correições rea-
lizadas pelo Tribunal de Justiça, nos anos de 2001 e 
2002, caiam por terra. Por isso demos entrada a um 
requerimento solicitando a criação de uma Comissão 
Externa, para que os Parlamentares Federais possam ir 
ao Amazonas e a outros Estados da região amazônica 
a fim de verificar de perto o que vem acontecendo e 
propor medidas para acabar com esse problema. Ter-
ra pública devolvida ao patrimônio da União não pode 
novamente ser entregue a pessoas inescrupulosas, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 
alguns dias tive a oportunidade de me reunir com um 
grupo de trabalhadores da Companhia Nacional da 
Álcalis, empresa brasileira de importância estratégica 
para o País, localizada na cidade de Arraial do Cabo, 
no Rio de Janeiro. 

A Álcalis, como é mais conhecida, é a única em-
presa do Brasil que produz a barrilha, elemento am-
plamente utilizado na indústria química, na fabricação 
de vidros e esmaltes, na fabricação de produtos de 
limpeza, nas atividades de mineração e metalurgia, 
no refino do açúcar, na fabricação de remédios, cos-
méticos e até de explosivos. Ou seja, a barrilha é um 
insumo de grande importância para a indústria nacional 
e, por isso, sua produção por uma empresa brasileira 
tem componente nitidamente estratégico. 

É por isso que considero fundamental que esta 
Casa esteja atenta à situação da Álcalis e de seus 
trabalhadores, que vivem uma situação dramática. Em 
dezembro, a produção da empresa chegou a ser para-
lisada devido ao corte no fornecimento de gás. No mês 
passado, mais uma vez os trabalhadores da Álcalis 
viveram momentos de angústia diante da ameaça de 
paralisação das atividades por causa de uma dívida 
da empresa com o Porto do Forno, um terminal muni-
cipalizado por onde chegam os carregamentos de sal, 
matéria-prima importante na fabricação da barrilha.

A situação foi contornada com a atuação do sin-
dicato da categoria junto à Prefeitura local, mas ficou 
ainda mais evidenciada a fragilidade em que se en-
contra a empresa.
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Finalmente, nesta semana houve nova paralisa-
ção devido à falta de amônia nos estoques. Esses são 
apenas os capítulos mais recentes de um processo 
gradual de desmonte da Álcalis, iniciado após a pri-
vatização, ocorrida em 1992. 

Um  processo que tem pesado como uma espa-
da sobre a cabeça de centenas de pais de família que 
dependem daquela empresa.

De acordo com o relato dos trabalhadores, são 
precárias as condições de segurança na empresa, que 
vem operando com equipamentos degradados, colo-
cando em risco a integridade física dos operários. 

Não podemos nos calar diante desses fatos. Que-
ro chamar a atenção das autoridades, em todos os ní-
veis de Governo, para que sejam tomadas providências 
concretas no sentido de salvar a empresa. 

A Álcalis não é apenas um patrimônio de Arraial 
do Cabo ou de seus cerca de 800 trabalhadores di-
retos, é também um patrimônio do Estado do Rio de 
Janeiro e do Brasil, dada sua importância estratégica 
e sua história de mais de 60 anos de existência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que se 
pede é que a Álcalis receba a atenção que merece do 
povo brasileiro e de seus representantes. A empresa 
precisa de investimentos imediatos para consolidar 
sua produção, que, com todos os problemas, chegou 
a mais de 170 mil toneladas no ano passado. 

É necessário também cobrar responsabilidade 
e transparência da atual direção da empresa, princi-
palmente no que diz respeito à gestão das terras de 
propriedade da Álcalis, que são, em última análise, a 
única garantia que os trabalhadores têm para o rece-
bimento dos passivos trabalhistas existentes, calcula-
dos em aproximadamente 36 milhões de reais. Nota 

-se que existe um inaceitável processo, lento e gradu-
al, de desmonte da Álcalis, que precisa ser freado de 
uma vez por todas. 

Quero finalizar dizendo que considero urgente que 
haja uma mobilização de apoio à recuperação plena 
da Álcalis. Há espaço para isso e espero que, unidos, 
possamos chamar a atenção para os problemas vivi-
dos pelos trabalhadores de Arraial do Cabo e, juntos, 
encontrar um caminho viável para o restabelecimento 
das condições de trabalho, a retomada dos investimen-
tos e o crescimento da produção. Dessa forma ganham 
os trabalhadores, ganham os atuais donos da empre-
sa, ganha Arraial do Cabo, ganha o Estado do Rio de 
Janeiro e, principalmente, ganha o Brasil. 

São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Plenário desta Casa aprovou ontem, dia 8, a emenda 

do Senado ao Projeto de Lei nº 3.462, de 2000, que 
concede anistia a empregados da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (ECT) demitidos em razão de 
greve. Graças ao empenho dos ilustres Parlamenta-
res, aquela boa gente terá novamente sua dignidade 
e seu respeito garantidos. O tempo de humilhação e 
desespero chegou ao fim.

O projeto, de autoria do ex-Deputado Paulo Ro-
cha, concede anistia aos demitidos no período entre 
4 de março de 1997 e 23 de março de 1998 em razão 
de movimento grevista. O melhor de tudo é que o texto 
assegura todas as vantagens trabalhistas, tais como 
contagem do tempo de serviço, progressão salarial e 
pagamento das contribuições previdenciárias do pe-
ríodo entre a demissão e a vigência da lei. 

Os  empregados da ECT viveram até ontem des-
motivados e numa incerteza muito grande em relação 
à sua vida profissional. O nervosismo tomou conta da-
quelas pessoas, o que acabou afetando psicologica-
mente algumas delas. Durante aquele longo e terrível 
período, presenciei cenas lamentáveis, especialmente 
nos Municípios de Magé e Duque de Caxias, Estado 
do Rio de Janeiro. 

Após quase uma década, a Justiça chega e 
transforma o martírio em alegria, o lamento em mo-
tivação.

Portanto parabenizo esta Casa pela posição to-
mada e por resgatar a dignidade daquela gente e tam-
bém os empregados da ECT demitidos por conta das 
graves, principalmente os do meu Estado. 

Sr. Presidente, quero registrar ainda, para conhe-
cimento de todos que acompanham nossos trabalhos 
pela Rádio e TV Câmara que, com a alta temporada 
do turismo, o Rio do Janeiro obtém um título novo. 
Desta vez, tornou-se campeão de recepção de turistas 
internacionais. Em 2005, o Estado acolheu cerca de 
30% do total de visitantes que escolheram o País com 
destino turístico. Isso corresponde a quase 2 milhões 
de visitantes, de um total de 6 milhões que entraram 
em território nacional. O Estado do Rio de Janeiro e o 
Brasil nunca receberam tantos estrangeiros. 

A notícia não deixa de ser surpreendente, pri-
meiro porque os especialistas previram que o turismo 
entraria em colapso depois dos atentados contra as 
Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, mas também 
por causa da violência cotidiana no Rio de Janeiro e 
da falta de infra-estrutura no País. 

Como se vê, Sras. e Srs. Deputados, tudo não 
passou de futurologia irresponsável. Nenhuma das 
mazelas apontadas foi suficiente para desencorajar 
os milhares de vôos internacionais para a cidade ma-
ravilhosa.
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Um  dos fatores dessa atração é a crescente 
profissionalização do setor. De forma silenciosa, po-
rém eficiente, temos oferecido aos turistas melhores 
hotéis e pousadas, pacotes alternativos de viagem e, 
sobretudo, melhoria dos serviços prestados.

Parabenizo a todos que, direta ou indiretamente, 
contribuíram e continuam contribuindo para que nos-
so belíssimo Estado do Rio de Janeiro conquistasse 
o título de campeão de recepção de turistas interna-
cionais. E tudo graças aos proprietários e funcionários 
das agências de turismo, do setor de hospedagem e 
de transporte e aos milhares de anônimos que tornam 
a estada do estrangeiro mais agradável entre nós.

Por fim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero manifestar meu repúdio e indignação à decisão 
da concessionária de energia elétrica Ampla de subs-
tituir os tradicionais medidores de consumo de energia 
elétrica por novos modelos digitais. Isso tem causado 
um transtorno enorme. 

Primeiro, é o fato de os novos medidores terem 
sido instalados no alto dos postes, e não ao alcance 
dos olhos, como os aparelhos antigos. 

Segundo, é que não é preciso ser especialista 
para perceber que os erros são explícitos e grossei-
ros. Os valores das contas subiram até 500% em 2 
meses e esse aumento absurdo tem inviabilizado o 
pagamento da fatura para os moradores da Baixada 
Fluminense, em especial para o povo de Duque de 
Caxias e Magé. 

A própria Subsecretaria de Serviços Públicos de 
Duque de Caxias, por intermédio do seu Subsecretário 
Abdul Haikal, já havia constatado o risco de acidente 
na rede há cerca de 6 meses, por meio de laudo téc-
nico sobre a instalação do medidor de energia digital 
da concessionária. Mas nada foi feito pela Ampla. Essa 
negligência e irresponsabilidade por parte da conces-
sionária acabou causando a morte de um eletricista, ao 
receber uma descarga elétrica de 13 mil volts, quando 
fazia manutenção de um poste.

Não resta dúvidas de que o aumento é astronô-
mico mesmo. Os aborrecimentos e as reclamações 
são constantes. Tenho conhecimento de pessoas que 
estão pagando mais do que o valor dos seus salários, 
o que é insustentável. 

Portanto, Sr. Presidente, apelo à diretoria da con-
cessionária de energia elétrica Ampla para que revise 
esses medidores digitais e os reinstalem em locais 
mais acessíveis à população, visando resguardar os 
seus direitos como consumidor. Toda e qualquer ino-
vação é aceitável. O que não pode acontecer é uma 
ação dessas prejudicar o cidadão.

Há várias queixas contra a Ampla no PROCON, 
mas a empresa continua agindo de forma arbitrária 

com seus consumidores. Apelo também ao Ministério 
do Trabalho e ao PROCON para que tomem providên-
cias enérgicas para resolver esse problema.

Muito obrigado. 
O SR. JAIR BOLSONARO (PP – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
esta Casa transmite à sociedade a idéia de que defen-
demos apenas direitos para todos. É verdade, poucos 
são os que falam em deveres. Se há uma enchente na 
Capital do meu Estado, a culpa pelas conseqüências 
recai sobre o Prefeito, ninguém se lembra de respon-
sabilizar parte considerável de população que joga 
nos rios e riachos sofás, geladeiras, cadeiras, carca-
ças de carros etc.

Criticam os Parlamentares pelos gastos de cam-
panha, mas se esquecem de que parte também con-
siderável da população, ao aceitar fazer a boca de 
urna – logicamente vendendo o seu voto –, está con-
tribuindo negativamente para a qualidade dos políticos 
eleitos e, conseqüentemente, para o que se produz 
nesta Casa.

Sr. Presidente, outro assunto bastante importan-
te é tema de uma matéria publicada na edição desta 
semana da revista Veja, intitulada Tem gente demais. 
Trata-se da entrevista do demógrafo americano Paul 
Ehrlich sobre a bomba-relógio armada sob o mundo. 

Uma  pergunta da entrevistadora brasileira, pre-
ocupa-me bastante, e acho que também a ela: “Histo-
ricamente, um dos efeitos da superpopulação são as 
guerras pelo ‘espaço vital’. Esse risco está crescendo 
atualmente?” Ao que o entrevistado responde: “A ex-
periência mostra que existe uma relação direta entre a 
explosão demográfica e o acirramento da política exter-
na dos países. Isso acontece por uma razão simples. 
As nações se vêem forçadas a entrar em guerra com 
outras para garantir recursos naturais que, com o atual 
contingente, são cada vez mais escassos”. 

Voltemos nossa atenção para a Amazônia. Alguns 
sempre criticam os militares pelas nossas posições 
contrárias às demarcações de terras indígenas, que 
hoje representam 12% do território nacional, uma área 
maior que a da Região Sudeste – Minas Gerais, São 
Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro – para aproxima-
damente 400 mil índios. Mas o que reserva essa área 
especial, grande parte dela demarcada na Amazônia? 
Ora, recursos minerais, já escassos para atender as 
necessidades da população mundial, em especial do 
Primeiro Mundo, como água potável, biodiversidade, 
gás e aquele que parece ser o menos importante, mas 
a meu ver é importantíssimo, os espaços vazios.

Países superpopulosos como a China e a Índia, 
que abrigam 2,4 bilhões de habitantes, não estão con-
seguindo conter seu crescimento populacional e estu-
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dam há anos uma maneira de alocar esse excedente 
de pessoas. A Amazônia sempre esteve na mesa dos 
chefes desses países, e nossas Forças Armadas não 
estão suficientemente preparadas para conter uma 
possível invasão do nosso território.

Agora  voltemos nossos olhos para o crescimento 
populacional no Brasil. Alguns dados assustam. 

Em 1970, éramos 90 milhões de habitantes. Hoje 
nossa população bate a casa dos 180 milhões. A popu-
lação brasileira cresceu de forma assustadora, assim 
como a massa de miseráveis.

Sabemos que essa é uma responsabilidade de 
todos os governos – mas especialmente deste –, e 
uma massa de miseráveis com título de eleitor na mão 
facilita a perpetuação deste grupo no poder. 

O pessoal da esquerda está sorrindo, Sr. Presi-
dente, mas o que estou dizendo aconteceu em Cuba 
e na China, por exemplo. Muitos só chegaram ao po-
der enganando o povo, como está provado fez o PT 
durante 20 anos – e agora estudam uma maneira de 
manter a conquista.

Sr. Presidente, o número de partos no Brasil che-
ga a 1.700 por dia, só de mães entre 10 a 19 anos, 
sinal de que a política do Governo não está atingindo 
seu objetivo. A mesma edição da revista Veja noticia, 
curiosamente, que são 2,7 milhões por ano os partos 
na rede pública, o que faz nossa população crescer 
mais de 3 milhões de habitantes por ano. Esse é um 
fato assustador. Quanto mais eleitores pobres e mise-
ráveis, mais fácil para o PT continuar no poder.

Tenho uma proposta de emenda à Constituição 
que trata da liberação da laqueadura e da vasectomia 
para os maiores de 21 anos. Hoje em dia, se feitos em 
quem não tem no mínimo 3 filhos ou não seja maior 
de 25 anos, esses procedimentos se constituem crime 
de mutilação.

Ou começamos a discutir esse assunto com se-
riedade, ou a bomba-relógio vai acabar explodindo 
muito brevemente.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a propósito do pronunciamento do Parlamentar 
que me antecedeu, eu queria registrar que suas análi-
ses e as informações da revista Veja se merecem.

Venho tratar de um tema muito mais importante e 
urgente para o conjunto da população brasileira, uma 
das boas marcas do Governo do Presidente Lula e 
uma das más marcas do Governo anterior: no primeiro 
caso, a preservação dos direitos dos trabalhadores; no 
segundo, o ataque sistemático a esses direitos.

Por iniciativa desta Casa, ressurge na política bra-
sileira a tentativa de precarização dos direitos trabalhis-
tas, e numa lei que tinha tudo para ser generosa, para 

tratar os pequenos com a grandeza que lhes é devida. 
Refiro-me à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
que se torna pequena no seu conteúdo moral porque 
atenta contra direitos trabalhistas exatamente dos tra-
balhadores que estão nas menores empresas. 

O  que é que pode justificar que o funcionário de 
uma empresa com faturamento de até 36 mil reais tenha 
menos direitos do que o funcionário de um banco ou 
de uma multinacional, por exemplo? Teremos também 
nas questões trabalhistas brasileiros de primeira, de 
segunda e de terceira categoria? Desde sempre, nossa 
luta foi pela preservação da universalização dos direitos 
trabalhistas, de modo que não haja uma hierarquização 
baseada no poder econômico das empresas.

Mas o Relator da matéria, Deputado Luiz Carlos 
Hauly, propõe, por exemplo, que os trabalhadores de 
empresas com faturamento anual de até 36 mil reais 
tenham apenas 0,5% de Fundo de Garantia. Ele não 
teve a grandeza de pensar que, se é preciso favorecer 
mais uma empresa, então que se retire do conjunto da 
sociedade o recurso necessário. Não, seguiu o pensa-
mento mesquinho de parte das elites deste País, que 
ainda se reportam ao tempo da escravidão. 

Hoje, CUT, SINAIT, Unafisco e outras centrais 
sindicais divulgaram nota alertando a população para 
o grave risco de que essa lei seja, como se diz no Rio 
Grande do Sul, a porta arrombada, a  porteira pela 
qual depois vão cruzar outros projetos que precari-
zam direitos trabalhistas, reduzindo garantias de ren-
da do trabalhador e de eficiência do Poder Judiciário 
Trabalhista, a exemplo dessa iniciativa de diminuir a 
obrigatoriedade dos depósitos recursais e de impedir 
a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho – exi-
ge-se, no caso de pequenas e microempresas, que o 
fiscal faça 3 visitas à empresa, para só então lavrar o 
auto de infração. Em que região deste País há fiscais 
em número suficiente para ir pelo menos uma vez ao 
conjunto das empresas? Imaginem a dificuldade que 
não será fazer 3 visitas a uma empresa só! Essa é, 
literalmente, uma dessas formas espertas de inviabi-
lizar a fiscalização trabalhista. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os 
trechos da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
a que me refiro são muito menores do que merece o 
País. Vamos lutar contra esses dispositivos, para que 
uma lei que tem tudo para ser generosa não seja mes-
quinha para os trabalhadores. 

Outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, a realização da reforma agrária, um dos com-
promissos do Governo do Presidente Lula teve, em 
2005, avanço muito importante, com o assentamento 
de 127.506 novas famílias, no maior desempenho da 
reforma agrária da história do País. A meta prevista 
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no Plano Nacional de Reforma Agrária, construído 
num processo de amplo diálogo coordenado pelo Mi-
nistro do Desenvolvimento, Agrário Miguel Rossetto, 
com as entidades representativas da luta pela terra, 
com destaque para a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura e para o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, foi ultrapassada em 10,9, 
comprovando a efetiva prioridade que o tema vem re-
cebendo do Governo.

Os avanços do Governo Lula na efetivação da 
reforma agrária ficam ainda mais evidentes quando 
comparados com as realizações dos Governos an-
teriores. Nos 3 anos de mandato do Presidente Lula 
foram assentadas 245.061 famílias, o que equivale a 
cerca de 30% do total de famílias assentadas em 35 
anos de história do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA. Ao longo destes 3 anos 
foi destinado um total de 22,5 milhões de hectares 
para assentamentos da reforma agrária. Esta área é 
quase 3 vezes o resultado do período 1999 a 2002 e 
15% além da área destinada à reforma agrária entre 
1995 e 2002. 

No entanto, além da efetiva prioridade em asse-
gurar a terra aos trabalhadores sem terra, o Governo 
Lula também tem compromisso com a qualidade dos 
assentamentos e sua efetiva viabilização econômica. 
A situação encontrada nesta área pelo atual Governo 
foi dramática: a quase totalidade dos assentados não 
tinha acesso à assistência técnica, créditos produtivos, 
habitação, estradas, energia elétrica, saúde e educa-
ção, o que condenava estes assentamentos a enormes 
dificuldades, quando não ao fracasso.

Em 2005, 450 mil famílias foram atendidas com 
assistência técnica, em outro recorde de desempe-
nho. São 370 mil famílias a mais do que em 2002, um 
investimento de R$122 milhões do orçamento do IN-
CRA, além de recursos vinculados ao financiamento 
concedido através do PRONAF-A. 

Da mesma forma, quase R$1 bilhão foram investi-
dos em infra-estrutura e crédito produtivo, assegurando 
acesso ao direito à moradia, às estradas, à eletrificação 
rural, ao abastecimento de água, entre outras neces-
sidades essenciais da população assentada. 

Os números neste caso também são expressi-
vos: em 2005, 191,7 mil famílias foram beneficiadas 
com ações diretas do INCRA na construção de 10.948 
quilômetros de estradas. Além disso, 75 mil famílias 
tiveram acesso à eletrificação pelo programa Luz para 
Todos, desde 2003.

O Plano Nacional de Reforma Agrária também 
contempla apoio do Governo no processo de escolari-
zação e formação dos assentados. Em 2005, 74,3 mil 
assentados tiveram acesso a programas de educação 

por meio das ações do PRONERA em 2005 – 17 mil a 
mais do que no ano anterior. São mais de 66 mil jovens 
e adultos atendidos, além de cerca de 8 mil atendidos 
com bolsas de capacitação em assistência técnica, 
formação superior ou formação de nível médio e tra-
balho do INCRA.

Para assegurar este desempenho positivo, o Go-
verno Lula também fortaleceu a estrutura do INCRA. 
Os equipamentos e a infra-estrutura de trabalho foram 
amplamente renovados e o Governo está concluindo 
a contratação de mais de 1,7 mil novos servidores 
para o INCRA, com a finalização do concurso em an-
damento. Além disso, foi aprovado um novo plano de 
carreira para os servidores do INCRA, contemplando 
reivindicações históricas dos trabalhadores.

Os resultados alcançados em 2005 confirmam a 
efetiva prioridade para a reforma agrária e comprovam 
o respeito aos compromissos assumidos com os movi-
mentos quando da negociação do Plano Nacional de 
Reforma Agrária. Mas sobretudo asseguram que mi-
lhões de trabalhadores rurais excluídos da terra tenham 
resgatado o seu direito de plantar e de construir suas 
vidas com dignidade. Este é, sem dúvida, um grande 
passo para a justiça social em nosso País.

Muito obrigado. 
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL – MT. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, viajarei hoje 
para o meu Estado com o Ministro Augusto Nardes, 
do Tribunal de Contas da União. S.Exa. aceitou nosso 
convite de averiguar in loco o programa emergencial 
do Governo, chamado de operação tapa-buracos, re-
alizado com o objetivo de possibilitar a trafegabilidade 
nas rodovias brasileiras.

Em Mato Grosso, as estradas federais – entre 
elas, a BR-070, a BR-158, a BR-163, a BR-174 e a 
BR-364 – têm recebido recursos e, pela primeira vez, 
estão em condição razoáveis de trafegabilidade. Mesmo 
assim, é muito importante a presença do Ministro para 
constatar que os impostos pagos pelos contribuintes 
estão sendo investidos também na recuperação das 
rodovias. Assim, nosso Estado, um dos maiores pro-
dutores agrícolas, terá condições de transportar sua 
safra para todo o Brasil.

Aproveito  ainda a oportunidade para tratar de 
outro assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, solidarizo-
me com os Parlamentares que deram o testemunho 
da figura ímpar do Deputado Inocêncio Oliveira, 1º Se-
cretário desta Casa, que está em seu sétimo manda-
to – conheço-o há 4 Legislaturas. Trata-se de homem 
exemplar, pela seriedade e competência no trabalho 
que desenvolve nesta Casa.
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Na oportunidade, faço referência também ao que 
ocorreu há cerca de 15 dias com um dos empresários 
de maior credibilidade neste País, o Dr. Penido, acionista 
da Serveng Civilsan, proprietário de uma das maiores 
fazendas do Brasil, com 200 mil hectares, localizada 
no Estado de Mato Grosso, na região do Vale do Ara-
guaia Refuto as acusações que lhe foram feitas pelo 
Ministério Público.

Sabemos que todos os trabalhadores rurais são 
bem tratados por S.Exa. Eles têm casa e recebem 
gratuitamente o leite e a carne. Há escolas dentro da 
fazenda e cursos profissionalizantes. Enfim, a fazenda 
é um exemplo para todo o Brasil.

Infelizmente, devido à irresponsabilidade de al-
guns, a imagem de pessoas sérias, que têm contri-
buído para o desenvolvimento deste País, tem sido 
denegrida.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago à 

discussão um tema que merece toda nossa atenção, 
enquanto Parlamentares: o ensino profissionalizante.

Mais do que uma opção de educação, essa mo-
dalidade de ensino vem se mostrando um caminho 
seguro para nossos jovens alcançarem o mercado 
de trabalho.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a situação 
econômica do País tem levado os jovens a procurar 
mais os cursos voltados para o mercado de trabalho 
do que para o vestibular.

Os dados preliminares do Censo Escolar 2004, 
divulgados recentemente, confirmam essa tendência. 
Os números do Ministério da Educação mostram que 
o crescimento das matrículas no ensino médio foi de 
apenas 1%, contra 14% no ensino profissionalizante.

Os dados mostram a importância de ações em 
prol do ensino profissionalizante. O Governo do Pre-
sidente Lula está dando um importante passo nessa 
direção. Ele pretende iniciar, ainda este ano, a cons-
trução de 32 novas escolas técnicas no País, com 67 
mil novas vagas.

Até o fim do próximo ano o Ministério da Educa-
ção pretende ter 25 novas unidades já funcionando. Ao 
todo, a expansão vai custar 150 milhões de reais.

Nós também estamos fazendo a nossa parte, 
Sr. Presidente. Recentemente o Congresso Nacional 
aprovou a liberação de recursos suplementares, que 
vão permitir o início dessa expansão. São 57 milhões 
de reais do Orçamento de 2005, que serão investidos 
neste ano. O restante será investido em 2007, para 
completar as 32 escolas.

A rede atual tem 109 escolas, entre as de ensino 
básico profissional, as técnicas agrícolas e os Centros 

de Ensino Tecnológico – CEFETs. No total, atendem 
230 mil alunos. No entanto, 3 Estados – Mato Grosso 
do Sul, Acre e Amapá – e o Distrito Federal não têm 
nenhuma unidade federal de ensino profissionalizan-
te. Temos esperança de que o programa não deixe 
nenhum Estado da Federação sem uma escola pro-
fissionalizante.

Outro passo importante foi a aprovação da Medida 
Provisória nº 251, de 2005, que cria o Projeto Escola 
de Fábrica, com o objetivo de oferecer cursos de for-
mação profissional e atividades práticas para jovens 
de 16 a 24 anos.

Esse projeto terá um grande impacto social e 
econômico para o País, uma vez que alia 2 frentes 
para o desenvolvimento de qualquer nação: educa-
ção e emprego.

A previsão é que sejam atendidos cerca de 11,5 
mil jovens que tenham renda familiar per capita de 
até 1,5 salário mínimo e que estejam matriculados no 
ensino fundamental e médio ou no ensino para jovens 
e adultos.

Os dados sobre o desemprego no Brasil não são 
precisos. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas 
estejam nessa situação. E o ensino profissionalizante 
vem suprir exatamente essa demanda, levando educa-
ção e capacitação profissional aos nossos jovens.

Acredito também, Sr. Presidente, que os proje-
tos devam levar em conta o caráter regional de cada 
parte do País, respeitando a economia das cidades e 
o modo de vida das pessoas. Digo isso como ex-alu-
no de uma das mais tradicionais escolas agrícolas de 
Mato Grosso.

Antes de me formar em Medicina Veterinária pela 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, fui aluno 
da Escola Agrotécnica de São Vicente, hoje Centro Fe-
deral de Educação Técnica de Cuiabá – CEFET/MT.

Posso afirmar, sem dúvida, que a passagem 
por essa escola agrotécnica, uma das instituições de 
ensino de maior credibilidade no Estado, fundada em 
1943, foi fundamental para minha formação e ingresso 
na universidade. Preciso, no entanto, fazer um alerta: 
o ensino profissionalizante não substitui a educação 
básica, o ensino médio e o próprio ingresso na uni-
versidade.

Os dados do MEC, como disse anteriormente, 
mostram que o crescimento das matrículas no ensino 
médio foi de apenas 1%, contra 14% no ensino pro-
fissionalizante.

Faz-se necessário, portanto, que também conti-
nuemos trabalhando para aumentar a oferta de ensino 
de qualidade, bem como estimular que nossas crianças 
permaneçam e concluam todas as fases escolares.
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Acredito que a aprovação do FUNDEB, nesta 
Casa, tenha sido um passo importante. Mas há ainda 
muito a ser feito. É por esse motivo que estarei traba-
lhando junto à Comissão de Orçamento no sentido de 
incluir, ainda no Orçamento deste ano, as demandas 
necessárias para a educação de nosso País.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o meu pro-
nunciamento seja divulgado nos órgãos de comuni-
cação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BABÁ (PSOL – PA. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, informo 
à Casa que dei entrada a requerimento em que solicito 
aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal a disponibilização de documentos relativos 
à Comissão Mista instalada no mês de abril de 1989, 
em cumprimento ao disposto no art. 26 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo 
estabelece o prazo de 1 ano, a contar da promulgação 
da Constituição, para o Congresso Nacional promover, 
por intermédio de Comissão Mista, exame analítico e 
pericial dos atos e fatos geradores do endividamento 
externo brasileiro.

Tal comissão teria força legal para fins de con-
vocação e atuaria com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União.

Já  solicitei ao Senado e ao Ministério da Fazen-
da cópias dos contratos da dívida externa brasileira. 
Segundo informações de que disponho, hoje apenas 
30% desses contratos são conhecidos. 

Para reforçar o pedido, apresentei requerimento 
de informações no mesmo sentido e espero ser aten-
dido o mais breve possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante esta convo-
cação extraordinária já votamos importantes matérias, 
mas ainda há tempo para votarmos outras. 

Pequenos e microempresários do Estado do 
Ceará dirigem apelo para esta Casa no sentido de 
que seja votado, ainda nesse período, o projeto do 
Super-SIMPLES, proposta que melhorará substan-
cialmente a sua condição.

Por isso, Sr. Presidente, renovo a V.Exa. neste 
instante a necessidade de se incluir na pauta de vota-
ção da Casa esse relevante projeto.

Solicito ainda a V.Exa. seja este pronunciamento 
divulgado no programa Voz do Brasil e nos meios de 
comunicação da Casa. 

Muito obrigado. 
O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, nós, da raça negra, 
sentimo-nos extremamente gratificados com a vitória 

alcançada na luta pela inclusão dos negros, por meio 
de cotas nas universidades públicas.

Sou um dos poucos negros neste Parlamento. 
Apesar de ser minoria, represento a maioria do povo 
pobre deste País. 

Meus agradecimentos à Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania pela belíssima votação 
e aprovação, por unanimidade, das cotas para negros 
e pobres nas universidades públicas. 

Vários reacionários e racistas lutam contra essa 
política de cotas nas universidades brasileiras, mesmo 
sabendo que elas são fundamentais para nós, porque 
faz com que o povo negro, que chegou a este País 
nos porões dos navios, veja seus filhos chegarem à 
universidade. 

Sr. Presidente, agradecemos a todos que se em-
penharam para aprovar essa matéria. 

Nossa a luta apenas começou. 
Zumbi, o nosso grande guerreiro, está aqui re-

presentado neste exato momento.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a insta-
lação da Subseção Judiciária Federal de Guanambi, 
no oeste da Bahia, no último dia 7, terça-feira, com a 
presença do eminente Presidente do TRF da 1ª Região, 
o Desembargador Federal Aloísio Palmeira Lima, e de 
inúmeras autoridades da região, entre elas o Prefeito 
de Guanambi, Sr. Nilo Coelho. Foi realmente  um ato 
de grande importância para aquela região da Bahia.

A Subseção Judiciária de Guanambi é uma das 
11 Subseções que estão sendo instaladas na Bahia 
na administração do Desembargador Federal Aloísio 
Palmeira Lima. S.Exa. realiza extraordinário trabalho 
de desenvolvimento da Justiça Federal no País, com a 
convicção de interiorizá-la no Nordeste; no Leste, como 
é o caso de Minas Gerais, que integra a 1ª Região da 
Justiça Federal; no Norte e no Noroeste do País. E o 
trabalho de S.Exa. está sendo digno de nota de registro 
em todos os Estados que integram o Tribunal Federal 
da 1ª Região.

Sr. Presidente, com essa expansão, a Justiça 
Federal atinge, de fato, aproximadamente 800 varas 
instaladas no País. Acredito que esse avanço ense-
jará que a Justiça Eleitoral, organizada e executada 
pela Justiça Federal, seja cumprida. E, dessa  forma, 
retira-se da Justiça Estadual, que é chamada de Or-
dinária, a organização das eleições, do alistamento e 
das transferências eleitorais, enfim, do processo elei-
toral do País.

Esse avanço que a Justiça Federal está tendo 
no Brasil – e não apenas em relação às suas novas 
competências, como a inclusão da questão dos direi-
tos humanos – ensejará que a Justiça Eleitoral possa 
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ser efetivamente cumprida pela Justiça Federal em 
todo o País.

Com um pouco mais de avanço, ou seja, com a 
criação de mais umas 150 ou 200 varas, passaremos 
a ter uma Justiça Eleitoral executada pela Justiça Fe-
deral, como deve ser e foi inicialmente previsto. 

Aliás, a Justiça Federal nasceu com a República, 
portanto, está organizada no País desde 1890. É claro 
que houve momentos em que ela foi inteiramente de-
sestruturada e fechada, como durante o Estado Novo 
– que se iniciou com o golpe de 1937, liderado por 
Getúlio Vargas –, só voltando a funcionar com o Ato 
Institucional nº 2, quando foi reestruturada. E, num cres-
cendo, hoje ela tem aproximadamente 800 varas. 

Destaco aqui a importância de a Justiça Federal, 
mais adiante, assumir sua função de organizar o pro-
cesso eleitoral em todo o País. Esse será um dado 
efetivo e importante para que cumpra todas as suas 
funções constitucionais.

Registro , portanto, a instalação da Subseção 
Judiciária de Guanambi, no oeste da Bahia, onde só 
faltam ser instaladas apenas as varas de Eunápolis e 
de Itabuna. E, por fim, Sr. Presidente, mais uma vez, 
parabenizo o Desembargador Federal Aloísio Palmei-
ra Lima pelo fecundo trabalho que está realizando em 
favor da expansão da Justiça Federal no Brasil, em 
particular no Nordeste e no Norte do País.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais um ano se inicia, e novamente reina no 
Nordeste grande ansiedade, especialmente por parte 
daqueles que moram no campo e dependem da agri-
cultura, atividade que lá, na maioria dos casos, é de 
subsistência. Isso porque, este ano praticamente não 
choveu na Região. E já estamos em plena época em 
que deveria estar chovendo em abundância.

Nossa preocupação é muito grande, principal-
mente quanto ao abastecimento d’água para consumo 
humano e animal e para a forragem, a alimentação 
do gado. 

Andand o pelo interior do Ceará, temos visto ani-
mais magros, alguns já morrendo. Que triste situação 
em pleno século XXI! Embora nosso País seja tão rico 
economicamente, paradoxalmente existem aqui pes-
soas passando fome, enfrentando situações difíceis 
como a que hoje atravessa o Nordeste brasileiro. Isso 
é fruto do descaso dos homens públicos, que, em 500 
anos, não criaram no Nordeste uma infra-estrutura para 
que a população pudesse conviver com a seca, para 
que, chovendo ou não, o nordestino pudesse perma-
necer no seu torrão natal, tendo condição de comer 

e de sobreviver de forma digna, criando e educando 
seus filhos. 

As promessas de políticos e de governantes se 
têm perpetuado ao longo dos anos, mas o certo é que, 
até agora, estamos vulneráveis a estiagens como a que 
ocorre no momento. Urge a adoção de providências 
que venham minorar, ainda que emergencialmente, a 
situação. E a preocupação é ainda maior quando se 
sabe que o fornecimento d’água para as comunida-
des que estão passando sede foi suspenso por falta 
de recursos. 

Felizmente o Governo Federal editou uma medi-
da provisória propiciando que se reinicie esse forne-
cimento. No entanto, durante todo o ano vemos situa-
ções alarmantes de falta d’água e de alimentos para 
o gado e outros animais.

Projetos  estruturantes, como o de transposição 
de águas dos Rios São Francisco e Tocantins, passam 
por burocracia e enfrentam grandes resistências, quan-
do não deveria ser assim. O projeto de interligação de 
bacias – não me refiro ao projeto de transposição de 
águas, até porque este consiste em desviar parte do 
fluxo do rio para alimentar outros rios da região, o que 
não é o caso – objetiva fornecer, em épocas de seca, 
água para outras regiões. 

As resistências ao projeto de transposição de 
águas do Rio São Francisco não são explicáveis ra-
cionalmente. Parece até birra, como diz o cearense, 
da parte dos Estados fornecedores dessa água, aos 
quais jamais faltará água devido à grande vazão do 
Velho Chico. Mas, antes de tudo, é preciso revitalizar 
esse rio. E, ontem, a Comissão Especial aprovou con-
dições para tanto. 

O certo, Sr. Presidente, é que todos os brasilei-
ros, especialmente os nordestinos, têm de lutar pela 
água. O grande problema do Nordeste é a falta de água, 
pois, com ela, o resto se resolve. Com a seca, tudo 
fica esturricado. Mas, quando chove, tudo fica verde e 
maravilhoso em 15 dias. Até os animais ficam alegres 
e os pássaros cantam mais. É a beleza da natureza. 
Assim  é o Nordeste, partícipe deste País. 

E o Nordeste quer participar, pois tem potencial 
econômico, humano e intelectual para se inserir no 
contexto do Brasil, que, se ainda não é uma grande 
potência, em breve o será. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, pessoas que assistem a esta sessão ou nela 
trabalham: há 250 anos morria Sepé Tiaraju, líder da 
resistência dos índios guarani-missioneira à implemen-
tação do Tratado de Madri em terras do Rio Grande do 
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Sul. Sepé cunhou o grito: “Co ivi oguereco iara” – esta 
terra tem dono.

Em todo o Brasil estão sendo realizadas ativida-
des que buscam reconhecer a importância histórica 
desse herói. 

Entre outras iniciativas, destaco a do Deputado 
Estadual Frei Sérgio Antônio Görgen (PT), do Rio 
Grande do Sul. S.Exa. apresentou projeto de lei em 
que reconhece Sepé como herói guarani missioneiro 
rio-grandense. O projeto foi aprovado por unanimida-
de, em novembro do ano passado, pela Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. 

No Senado Federal tramita projeto do Senador 
Paulo Paim (PT-RS), estabelecendo 7 de fevereiro como 
o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Na Câmara 
dos Deputados tive a honra de relatar projeto de lei do 
Deputado Marco Maia (PT-RS),que inscreve o nome de 
Sepé Tiaraju no Livro dos Heróis da Pátria. 

No parecer favorável, afirmo: “Sepé é considerado 
por muitos historiadores como o líder que conduziu a 
primeira e genuína revolução – de índole democrática 
e defensiva e de conteúdo cívico-social – deflagrada 
no território do Rio Grande antigo (...). Sepé Tiaraju, o 
santo-guerreiro que morreu defendendo sua terra, foi 
adotado como um símbolo popular pelos rio-granden-
ses, e as Missões Jesuítico-Guarani são hoje Patrimô-
nio Cultural do Brasil, protegidas pelo IPHAN, e São 
Miguel Arcanjo, fundada em 1632, Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO”. 

O projeto do Deputado Marco Maia (PT – RS) aguar-
da votação na Comissão de Educação e Cultura. 

Acredito que esta homenagem deva somar-se a 
outras que lembram, 250 anos após sua morte, a im-
portância histórica de Sepé, líder da resistência dos 
índios guarani-missioneira à implementação do Tratado 
de Madri em terras do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por falar 
em resistência, daqui a pouco estaremos discutindo 
a lei eleitoral. Tenho preocupação com o grau de ju-
dicialização e criminalização que há no projeto, com 
a campanha sem política. Com medo dos Valérios, 
podemos transformar a eleição num velório. Isso é 
muito grave. Temos de rever alguns aspectos – nada 
que diga respeito à facilitação de caixa 2 ou abuso de 
poder econômico. Mas também, em nome disso, não 
se pode acabar com a festa da democracia. Deputado 
Vicentinho, nós não vamos poder usar um adesivo no 
dia da eleição. Aí já é demais, sem dúvida nenhuma.

Registro nos Anais da Casa o belo artigo Sepé 
e as ruínas vivas, do Deputado Estadual Frei Sérgio 
Görgen (PT – RS), sobre a atualidade dos ideais de 
Sepé Tiaraju, publicado na edição nº 108 (3 de feve-
reiro de 2006) do boletim MST Informa, publicação 

quinzenal on-line do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra. 

Esse boletim foi dedicado a Sepé Tiaraju por suas 
lições de coragem, luta, dedicação à causa, espírito 
de sacrifício e sentimento de amor à terra, legados do 
povo guarani. 

Agradeço-lhes a atenção.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

Sepé e as ruínas vivas
Frei Sérgio Antônio Görgen (Deputado Federal, 

PT – RS)
O dia 7 de fevereiro de 2006 marca os 250 anos 

do assassinato de Sepé Tiaraju, considerado nas pró-
prias crônicas de guerra do exército português “o maior 
general deles”. Três dias depois, ocorreu o Massacre 
de Caiboaté, com o martírio de 1.500 guaranis mis-
sioneiros em uma coxilha do atual município de São 
Gabriel (RS). Longe de lenda, Sepé é um sujeito his-
tórico concreto, datado, alferes e corregedor do Povo 
de São Miguel Arcanjo. Foi um dos principais coman-
dantes da resistência guarani-missioneira à imple-
mentação do Tratado de Madri em terras do hoje Rio 
Grande do Sul.

Suas virtudes pessoais, o conjunto dos fatos que 
o envolveram e as circunstâncias de sua morte fize-
ram dele muito mais que um personagem individual. 
Ele se transformou na condensação histórica da luta, 
dos sonhos, dos feitos e do heroísmo de um povo. É 
um mito fundador que se tornou um símbolo maior de 
um projeto cheio de contradições, próprias do tempo, 
mas pleno de afirmações, conquistas e valores. Bas-
ta dizer que ali entre os sete povos missioneiros não 
havia escravos, sina triste que assolava quase todas 
as partes do mundo em que chegou a dita civilização 
cristã européia.

A civilização missioneira afirmava uma sociedade 
de iguais. Era baseada na propriedade coletiva, no cui-
dado com as crianças e com os idosos, na terra como 
um trabalho de todos. A educação básica era acessí-
vel e o trabalho feito com alegria, pois se cantava ao 
ir e ao voltar do labor diário. Havia um diálogo cultural 
contraditório e fecundo entre os jesuítas europeus os 
ameríndios guaranis, que resultou na democracia e na 
participação popular na eleição direta dos dirigentes 
das cidades missioneiras. Registrou-se o fantástico 
desenvolvimento das artes, da indústria, da agricultu-
ra e da pecuária. 

A lança portuguesa e a pistola espanhola inter-
romperam um rico processo civilizatório que já dava 
passos de adulto. Após o Massacre, sentindo o signifi-
cado desta derrota, os guaranis tomam a iniciativa de 
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tocar fogo na catedral de São Miguel. E aquela pujante 
catedral em ruínas permanece em pé como que uma 
cicatriz antiga, uma ferida mal curada no passado do 
povo. É um símbolo vivo de ruínas mortas. Sepé é o 
símbolo vivo das ruínas vivas, das gentes excluídas, 
pobres, exploradas, esquecidas, desprezadas, teimando 
em buscar seu lugar ao sol, um pedaço de terra reparti-
da, emprego digno, uma infância decente, uma velhice 
respeitada e ter sua dignidade reconhecida. As ruínas 
de pedras estão em São Miguel das Missões. As ruínas 
de gente estão nas favelas, nos campos, nas fazendas, 
nas matas, nas cadeias, nas ruas, embaixo das pontes, 
nas fábricas, nas vilas, nos barracas de lonas pretas 
dos acampamentos, nas áreas indígenas, nas beiras 
de rios e nas beiras de estradas. A catedral é memó-
ria visual repleta de beleza plástica. Sepé é memória 
perigosa carregada de sonhos revolucionários.

Ainda não foi encarado de frente este nosso mal 
estar civilizatório. Há no inconsciente coletivo de nossa 
sociedade um sentimento de culpa mal resolvido. Por 
isto, para muitos, é mais fácil dizer que Sepé é uma 
lenda do que reconhecer que só existimos por conta 
do assassinato de um projeto civilizatório infinitamente 
melhor que o nosso.

Na terra de todos, cravou-se o latifúndio. No tra-
balho feliz, cravou-se a escravidão e a exploração. Em 
vez de pão nas mesas de todos, luxo nas mesas de 
alguns, fome e miséria nos lares de muitos. Em vez de 
dignidade de todos, humilhação das grandes massas 
que precisam do favor alheio para sobreviver.

Sepé morreu lutando. O general português Go-
mes Freire venceu. A fúria expansionista dos impérios 
europeus, abençoados por uma Igreja aliada aos po-
derosos, fez sentir o peso de suas espadas. O mas-
sacre brutal destruiu milhares de lares e milhares de 
sonhos. Sobre os destroços da civilização guarani 
plantaram-se sesmarias, que fizeram crescer injusti-
ças, desigualdades, ódios, dores e mortes. Este é o 
projeto, com as adaptações dos tempos, que impera 
até nossos dias.

Mas de tempos em tempos renasce das entra-
nhas da terra, na organização e nas lutas dos pobres, 
o sonho e o projeto de um mundo de irmãos, uma so-
ciedade de iguais, uma terra de justiça, uma vida de 
dignidade. 

As ruínas de pedras são intocáveis e como estão 
ficarão, se fielmente conservadas. Trata-se da prova vi-
sível da destruição promovida pelos impérios europeus. 
As ruínas de gente podem continuar sendo ofendidas, 
pisadas, esquecidas, desprezadas, feridas, reprimidas, 
dilaceradas e destruídas, mas sempre conservarão a 
possibilidade de reerguer-se, superar-se, ressurgir. 

Até chegar o dia em que o sonho se transforme em 
realidade viva.

Continuam vagando pelo sul da América grupos 
guaranis, herdeiros de etnia e de sangue desse projeto, 
dos massacrados em Caiboaté. O corpo é muitas vezes 
cambaleante, mas o olhar está sempre firme e fixo no 
horizonte, farejando e intuindo os sinais da utopia de 
um dia chegar na terra sem males. 

Assim também o povo brasileiro, reencontran-
do-se com suas raízes mais profundas, cravadas no 
chão fértil da cantante civilização guarani, retomará a 
construção desse projeto de sociedade justa e feliz, 
interrompido a canhonaços nas coxilhas do Rio Gran-
de do Sul no fatídico fevereiro de 1756.

O SR. CORONEL ALVES (PL – AP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. é testemunha, como 
o são todos os nossos colegas, de que não faço outra 
coisa a não ser me dedicar à busca de soluções para 
problemas existentes nos ex-Territórios, em especial 
o Amapá, Rondônia e Roraima, e no antigo Distrito 
Federal.

Trabalhamos  diuturnamente na busca de solu-
ções para os servidores civis e militares dos antigos 
Territórios. Pois bem. O Governo encaminhou a esta 
Casa projeto de lei que cria para esses servidores uma 
gratificação de 196 reais.

É bom? Sim, é muito bom. Tudo o que vem somar 
positivamente é sempre muito bem-vindo. Ocorre que 
estamos realizando essa discussão com o Governo 
há quase 3 anos. E, em relação a tudo o que estamos 
construindo com o Governo, no dia seguinte aparece 
uma novidade e se aponta nova dificuldade para se 
concretizar o que foi decidido.

Portanto, faço um apelo ao Líder Arlindo China-
glia, que inclusive já se comprometeu a nos ajudar em 
discurso feito no plenário – está registrado nas notas 
taquigráficas –, no sentido de que realmente se junte 
a essa luta.

O Deputado Professor Luizinho, que era o Líder 
do Governo, também se comprometeu conosco. No 
Senado da República, o Senador Aloizio Mercadante 
também o fez. No entanto, estamos vendo que, cada 
vez mais, o grave problema dos servidores dos ex-Terri-
tórios está sendo empurrado para debaixo do tapete. 

Esses servidores fazem parte da força de traba-
lho do Estado e estão contribuindo para desenvolvê-
lo. Por isso é importantíssimo deixarmos de lado as 
dificuldades e buscar a construção de acordo para vo-
tarmos um projeto que já esteve em pauta, mas que 
foi retirado a pedido do Governo. 

Esperamos que, na próxima semana, o Governo 
atenda nossa solicitação.
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Desta tribuna, Sr. Presidente, solicitamos a V.Exa. 
a inclusão na pauta da Câmara dos Deputados do Pro-
jeto de Lei nº 4.835, de 2005.

Muito obrigado.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na sexta-feira da semana passada, foi realizado im-
portante evento em Santa Catarina, mais especifica-
mente, em Campos Novos, no Assentamento 30 de 
Outubro, no qual foram assinados vários convênios 
com o Governo Lula. 

Um deles, o convênio para a construção de 66 
casas, significou o reconhecimento de uma comunidade 
de remanescentes de quilombos, a Comunidade Qui-
lombola Invernada dos Negros, em Campos Novos.

Há 8 anos essa população quilombola sofre com 
as chuvas. Constantemente mães têm de sair com seus 
filhos no colo para se abrigarem em casas de vizinhos, 
porque chove dentro de sua própria casa. O Governo 
passado, porém, nada fez para resolver esse proble-
ma, que agora finalmente será solucionado. 

Também foi assinado convênio entre o INCRA 
e a Caixa Econômica Federal para a construção de 3 
mil casas em assentamentos da reforma agrária, visto 
que em sua imensa maioria os pequenos agricultores 
assentados não têm casa ou moram em barracos. O 
Governo, pela primeira vez na história, teve a iniciativa 
de oferecer habitação aos pobres do campo. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero tam-
bém parabenizar os organizadores da 7º Festa da Me-
lancia, realizada nesse assentamento, com expressiva 
participação política. 

Parabéns ao INCRA também pelos convênios 
assinados para o assentamento dos quilombolas. 

Com certeza, essas ações melhoram a auto-es-
tima de toda a sociedade, até porque a moradia não é 
um direito só dos ricos, mas também dos pobres. 

Parabéns a essas comunidades pela luta e pelo 
reconhecimento de sua dignidade humana. 

São os registros que tinha a fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na última segunda-feira, o Governador Lúcio Al-
cântara realizou uma prestação de contas nas cidades 
de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Iguatu, enfim, 
em toda a região sul do Estado do Ceará.

O Governador demonstrou que houve grande 
avanço durante os 3 anos em que está à frente da Ad-
ministração do Estado. S.Exa. tem lutado para promo-
ver crescimento e tem investido muito na educação. A 
propósito, há muitos anos aquela região pleiteia uma 

universidade federal, além das outras 3 universidades 
que possui, sendo duas delas particulares. 

É desejo de toda a bancada cearense a insta-
lação de um campus avançado na região sul do Es-
tado, uma universidade federal que venha a atender 
a demanda da população que, ao concluir o 2º grau, 
precisa ingressar em um curso superior.

Parabenizo, portanto, o Governador Lúcio Alcân-
tara pela iniciativa de prestar contas da sua adminis-
tração em todo o Estado do Ceará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Governo anterior ficou famoso pela política 
que destinava aos servidores públicos federais. Estes, 
na verdade, comeram o pão que o diabo amassou no 
Governo Fernando Henrique, que se utilizou de po-
lítica de desmonte e de sucateamento da máquina 
pública, confiscando 114% do bolso dos servidores 
– sim: 114%, pois essa foi a inflação verificada durante 
aquele Governo, que não repassou 1 centavo sequer 
para os servidores públicos federais. Sem contar as 
iniciativas que tomou para quebrar a paridade entre 
ativos e inativos.

Pois bem, Sr. Presidente. O Governo Lula vem 
envidando esforços para construir uma política diferen-
te. Recentemente, o Ministro Paulo Bernardo anunciou 
que a inflação calculada no período de 2003 a 2006, 
portanto, no Governo do Presidente Lula, será inte-
gralmente repassada para o conjunto dos servidores 
públicos.

Este Governo instalou a Mesa Nacional de Ne-
gociação Permanente e Mesas Setoriais, portanto, 
há hoje um ambiente onde prevalecem o diálogo e o 
respeito. Claro que o processo de negociação é lento, 
e, com toda razão, os servidores reclamam, mas não 
podemos deixar de reconhecer as conquistas que par-
te dos servidores vem obtendo ao longo dos últimos 
3 anos e meio.

Nesse sentido, Sr. Presidente, comunico à Casa 
que, por designação da bancada do Partido dos Tra-
balhadores e junto com o Deputado Wasny de Roure, 
ao longo de 2 anos, empreendemos grande esforço 
para acompanhar a luta dos servidores públicos fede-
rais perante o Governo. 

Aguar damos agora a realização de audiência com 
o Ministro Paulo Bernardo para discutirmos questões 
relativas ao reajuste salarial dos servidores, à inflação 
e ao encaminhamento, o mais urgentemente possível, 
a esta Casa dos projetos de lei resultantes de acordos 
feitos no ano passado. Várias categorias foram à luta 
e fizeram greve, como os técnicos agropecuários, os 
docentes das universidades federais e das escolas 
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técnicas federais, o pessoal da ciência e tecnologia e 
do IBGE. Além disso, há a questão dos anistiados. 

Vamos discutir ainda com o Ministro a reivindi-
cação de outras categorias, como, por exemplo, a dos 
auditores da Receita Federal do Brasil, que nos pro-
curaram ontem e nos apresentaram sua pauta para a 
campanha salarial de 2006. 

A bancada do PT fará todo o esforço para pres-
sionar o Governo no sentido de avançar, a fim que 
possamos ter uma política salarial que diminua a di-
ferença entre o maior e o menor salário, que corrija 
as distorções salariais e garanta a paridade entre o 
aposentado e quem está na ativa. 

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, para 
concluir, renovo o apelo que tenho feito à Casa. Na 
semana passada apresentei requerimento de urgên-
cia para a apreciação do Projeto de Lei nº 6.368, que 
trata do reajuste dos professores das universidades 
federais. Na condição de Relatora da matéria, já pre-
parei o parecer, que está pronto e em condições de 
ser votado. E os 75 mil professores das instituições 
federais de ensino superior estão ansiosos à espera 
dessa votação. 

Portanto, Sr. Presidente, em entendimento com 
as Lideranças partidárias, que são favoráveis ao aten-
dimento do meu pedido, solicito seja incluído o re-
ferido projeto na pauta desta Casa o mais urgente 
possível. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputada, trata-se de pleito justo. E o relatório de 
V.Exa. está excelente. Vamos envidar todos os esfor-
ços junto ao Presidente Aldo, para que possamos, o 
mais rápido possível, votar a matéria e fazer justiça 
aos 75 mil professores universitários, que, com dedi-
cação, trabalho árduo e competência, elevam o nível 
educacional do País. 

Nobre Deputada, V.Exa. tem toda razão. Além 
disso, o projeto foi incluído na pauta da convocação 
extraordinária. Portanto, vou pedir ao Presidente Aldo 
que, na próxima segunda-feira, faça o possível para 
que ele seja incluído na Ordem do Dia. 

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Obrigada, Sr. Pre-
sidente.

O   SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à ilustre Deputada Teté Bezerra.

A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna registrar a dívida que o 
Governo Federal tem com a região nordeste do Estado 
de Mato Grosso, chamada de Norte do Araguaia. Essa 
região Sr. Presidente, compreende uma área territorial 
de 74.318 quilômetros quadrados, aproximadamente 

8% da superfície total do Estado, com uma população 
de 85.586 habitantes, conforme o Censo de 2002.

Ao falar em dívida histórica refiro-me à BR-158, 
que ano após ano aguarda recursos federais para a 
sua pavimentação.

A bancada de Mato Grosso tem feito um esforço 
para alocar recursos no Orçamento Geral da União, 
mas somos sabedores de que são insuficientes. O que 
a região e toda a população aguardam, é que haja a 
inclusão do asfaltamento da BR-158 na proposta or-
çamentária do Governo, assumindo dessa maneira o 
compromisso de realização dessa obra. Nesse período 
de chuvas, Sr. Presidente, a BR fica intransitável.

Outra questão que incluímos nessa dívida é a 
questão agrária. Há mais de 10 anos o Governo Fe-
deral vem implantando projetos de assentamentos 
da reforma agrária na região. Mais de 25 mil famílias 
foram assentadas em todos os Municípios que com-
põem a região. São assentamentos que, na sua gran-
de maioria, não representam um modelo ideal de re-
forma agrária. O INCRA não consegue atender toda 
a demanda devido à falta de estrutura para que seja 
feito o trabalho. Os problemas são de toda natureza. 
Por exemplo: lotes que necessitam ser demarcados, 
estradas que precisam ser feitas, inclusive para retirar 
a produção, assim como a necessidade de um plane-
jamento estratégico para que essas famílias possam 
produzir e, dessa maneira, fixarem-se definitivamente 
nessas áreas.

E para aprofundar essa dívida a questão energéti-
ca tem que ser mencionada como fator de necessidade 
de enfrentamento para que o Governo possa se redimir 
perante essa importante região do nosso Estado.

É necessário que se construam linhas de trans-
missão em 138 quilovolt-ampère, assim como a cons-
trução de 4 subestações entre os Municípios de Que-
rência e Vila Rica, para que possamos eliminar sis-
temas isolados com térmicas à diesel com alto custo 
de geração.

O fornecimento limitado de energia tem sido um 
importante obstáculo ao crescimento econômico, pois 
encontra-se na região uma grande demanda reprimida, 
e também por se tratar de uma fronteira agrícola que 
precisa se consolidar.

Como solução definitiva de todo o problema, está 
incluído no Plano Nacional do Setor Elétrico a integra-
ção da região ao Sistema Interligado Nacional.

Srs. Deputados, usamos esta tribuna para rei-
vindicar da ELETROBRÁS, a priorização da análise 
desse processo de financiamento da construção da 
Linha de Transmissão entre Querência e Vila Rica com 
a máxima urgência.
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Quero também salientar, que tal atendimento é um 
importante passo a ser dado pelo Presidente Lula para 
resolvermos definitivamente esse problema na região, 
pois serão eliminadas as térmicas a diesel e a região 
será integrada ao Sistema Interligado Nacional. Além 
disso, servirá de base para a implantação do Progra-
ma Luz para Todos, que sabemos ser de importância 
fundamental para a fixação das 25 mil famílias que 
hoje estão em projetos da reforma agrária.

Em audiência realizada entre o Ministro Silas 
Rondeau e a bancada de Mato Grosso, no dia 2 de 
fevereiro, o Ministro comprometeu-se a acelerar a aná-
lise do projeto pela ELETROBRÁS e também a incluir 
referida proposta na pauta da reunião do Conselho 
Nacional de Política Energética, que se reunirá em 17 
de fevereiro, o que permitirá, assim, financiamento da 
construção do Linhão Querência – Vila Rica, propor-
cionando o acesso à energia a milhares de cidadãos 
que encontram-se excluídos socialmente.

Partindo dessa ação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acreditamos que o Governo do Presidente 
Lula estará resgatando importante parcela da dívida 
que mencionamos no início do nosso discurso. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta é uma data muito importante para a região 
de Volta Redonda, sul do Estado do Rio de Janeiro. E 
posso garantir que não me refiro apenas àquela que 
é conhecida como a Cidade do Aço, mas também a 
todos os Municípios vizinhos, que, ao longo de 3 dé-
cadas, aprenderam a admirar, a gostar e a torcer pelo 
Volta Redonda Futebol Clube.

Nesta data, 9 de fevereiro, o Voltaço – como é 
carinhosamente chamado o time – está completan-
do 30 anos de fundação. Trata-se, portanto, de data 
festiva para o esporte do Estado do Rio de Janeiro e 
para o Brasil, ainda mais neste momento em que o 
clube está tendo o seu valor reconhecido em todo o 
País. No ano passado, o Voltaço foi campeão da Taça 
Guanabara, um título inédito, e terminou o campeona-
to estadual como vice-campeão, numa final histórica 
contra o Fluminense.

A data de fundação do Volta Redonda Futebol 
Clube – 9 de fevereiro de 1976 – faz parte de uma 
história até divertida, nobres colegas, pois à época o 
time, então presidido pelo saudoso médico Guanayr 
de Souza Horst e cotado para ser o representante da 
cidade no futebol do Rio e do Brasil, chamava-se Fla-
mengo de Volta Redonda. E ficou célebre uma frase do 
então presidente da CBD, hoje CBF, almirante Heleno 
Nunes: “Um Flamengo, eu já não agüento, quanto mais 

dois”. Foi por iniciativa conjunta de diversos desportis-
tas de Volta Redonda que nasceu o Voltaço. 

Dirigir o clube não é fácil: a receita é pequena, e 
as despesas são elevadas no futebol profissional. Não 
foram poucas as vezes em que abnegados torcedo-
res tiveram de se unir, fazendo campanhas de todos 
os tipos, para socorrer o clube do coração. Todos os 
presidentes, muitos dos quais não estão mais entre 
nós, deram sua parcela de contribuição para o Volta 
Redonda, que nasceu quando era Prefeito da cidade 
o também saudoso Nélson Gonçalves. Hoje, dirigido 
pelo empresário Rogério Loureiro, com significativo 
apoio do Município, que deu a Volta Redonda um dos 
estádios mais modernos do País, o Voltaço está defi-
nitivamente de frente para um grande futuro. 

Nesta data, portanto, saudamos o glorioso tricolor 
de aço. Saudamos seus dirigentes, seus conselheiros, 
sua fiel torcida – que cresce na medida em que o time 
avança – e todos aqueles que, direta ou indiretamen-
te, contribuíram e têm contribuído para que o Voltaço 
caminhe em direção a glórias maiores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho tam-
bém a esta tribuna para, com grata satisfação, informar 
à população barramansense que ontem, em reunião 
realizada na Coordenação Ferroviária do Departamen-
to Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, 
aqui em Brasília, a Prefeitura de Barra Mansa entregou 
o Projeto do Pátio de Manobras. Trata-se de convênio 
firmado entre o DNIT e a Prefeitura Municipal, no qual 
constam basicamente a construção de um novo pátio 
em Anísio Braz, a construção de viadutos, de passagens 
inferiores e passarelas de pedestres para transposição 
da linha férrea, relocação das linhas e segregação da 
faixa de domínio no trecho, bem como a adequação 
de vias urbanas adjacentes à calha ferroviária, encer-
rando assim a primeira parte de batalha em relação 
à qual, desde o meu primeiro ano de mandato, venho 
buscando recursos junto ao Ministério dos Transportes 
e no próprio Orçamento Geral da União.

Aguarda-se agora a liberação da FEEMA, para 
que seja iniciado o processo licitatório da obra. 

O mais importante, Sr. Presidente, é que a po-
pulação barramansense será plenamente beneficia-
da. E as obras de readequação ferroviária de Barra 
Mansa serão realizadas com recursos que somam 
R$45 milhões de reais, oriundos do Plano Piloto de 
Investimentos – PPI. 

Quero agradecer aos técnicos do DNIT e princi-
palmente ao Ministro dos Transportes, que, sensibiliza-
do com a situação do Pátio de Manobras, autorizou a 
inserção no PPI dessa obra de grande importância, e 
dizer que, apesar dos atropelos ao longo dessa cami-
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nhada, vamos sair vitoriosos com mais essa conquista 
para o povo de meu município, Barra Mansa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO GRIPP (PL – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna comunicar à Casa 
que hoje é um dia de grande alegria para o Município 
de Queimados, pois serão reiniciadas as obras do via-
duto da cidade, antiga e importante reivindicação de 
toda a população local.

Devemos a retomada da obra ao Ministro dos 
Transportes, Alfredo Nascimento, que com toda a pres-
teza procurou atender-me e solucionar as dificuldades 
que tivemos com a empresa Nova Dutra.

Em audiência com S.Exa., estabeleceu-se con-
tato direto e constante com a Agencia Nacional de 
Transporte Terrestres – ANTT e todas as providências 
foram tomadas para o reinicio das obras. As novas bar-
reiras surgidas foram desmontadas pelo Diretor-Geral 
da ANTT, Sr. José Alexandre Nogueira Rezende, que 
manteve contato direto comigo para marcar a data da 
retomada das obras.

O viaduto do Distrito Industrial de Queimados 
ligará a Rodovia Presidente Dutra ao pólo industrial 
da cidade, com o que, pelas facilidades de acesso daí 
decorrentes, além de atrair novas empresas, vão ser 
gerados empregos diretos e indiretos.

No último sábado, no Posto Zé do Pipo, houve o 
lançamento da pedra fundamental do viaduto. Estiveram 
presentes o Prefeito Rogério do Salão, um represen-
tante do Ministério dos Transportes, um representante 
da ANTT e várias lideranças locais.

O Prefeito já desapropriou a área onde será cons-
truído o novo viaduto. A obra foi orçada em 12 milhões 
de reais. A Nova Dutra já instalou o canteiro de obras; 
faltam apenas algumas questões técnicas.

Muito me satisfez, Sr. Presidente, ter participa-
do com o Prefeito Rogério do Salão na condução do 
processo para o reinicio das obras do viaduto. Esta é 
minha função enquanto Deputado Federal, cumprido 
com vistas à população que será beneficiada com a 
instalação de empresas que irão gerar oportunidades 
de trabalho.

Parabéns, Prefeito Rogério do Salão, pela luta.
Parabéns, povo de Queimados, pela vitória.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RENATO COZZOLINO (PDT – RJ. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço a denúncia de 
que a Universidade Estácio de Sá, na cidade Duque de 
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, funciona irregular-

mente. Oferece diversos cursos, tais como Pedagogia, 
Letras, Direito, mas está autorizada a exercer o ensino 
apenas de Marketing e de Administração.

Portanto, exigimos um providência imediata do Sr. 
Secretário Nelson Maculan, do Ministério da Educação. 
Os alunos não podem correr o risco de não obter o 
certificado de conclusão de seus cursos. Solicitamos, 
portanto, ao MEC que resolva o problema existente na 
Universidade Estácio de Sá. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação de meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa. Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, senhores telespectadores da TV Câmara, a 
Confederação dos Servidores Públicos vem-se em-
penhando junto às lideranças parlamentares com o 
objetivo de sensibilizar os integrantes da Comissão 
de Orçamento para a consignação de dotações que 
garantam a concessão de um aumento salarial signifi-
cativo, destinado a servidores ativos e inativos, a partir 
do atual exercício.

Em contato mantido com o Relator Carlito Merss, 
os interessados foram cientificados do valor exato da 
verba inserida no projeto governamental, cuja avaliação 
está sendo procedida por aquele órgão, tudo indican-
do que a votação dos relatórios setoriais ocorra até o 
dia 15, possibilitando o imediato exame da matéria por 
parte do Congresso Nacional.

Os  servidores não se conformam com os índi-
ces até aqui fixados, que se situam muito aquém das 
expectativas dos que prestam – ou já o fizeram – a 
sua valiosa colaboração à máquina administrativa da 
União.

Entre os aposentados há o receio de a majora-
ção não vir a alcançar os mesmos padrões do que se 
mantém ainda nos respectivos cargos, o que contraria 
norma constitucional, inserida no texto da Carta cida-
dã, de 5 de outubro de 1988.

Ao ensejo da minha recente estada no Ceará, 
foram inúmeros os funcionários, especialmente os 
aposentados, que me fizeram solicitação no sentido de 
que se lhes fosse oferecido um padrão remuneratório 
compatível com a realidade vivenciada pelo País, na 
presente conjuntura.

No momento em que o Executivo anuncia, com 
justificada euforia, o expressivo acréscimo ocorrido na 
arrecadação do último exercício, nada mais justo será 
do que contemplá-los com uma elevação salarial digna, 
que permita aos beneficiários sobreviver com dignida-
de, juntamente com a respectiva família.

Daí o apelo que me senti no dever de transmitir 
aos membros da Comissão Mista de Planos, Orçamen-
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tos Públicos e Fiscalização, a fim de que se mostrem 
sensíveis a tal reivindicação, viabilizando-a como pre-
tendem as várias categorias funcionais.

O Presidente da aludida Comissão, Senador Gil-
berto Mestrinho, já foi, igualmente, instado a cooperar 
com a finalidade de concretizar o justíssimo pleito, de-
fendendo-o perante os colegas naquele colegiado.

Na última terça-feira, os dirigentes da Confe-
deração mantiveram conversações com as diversas 
bancadas, inclusive com os Presidentes Aldo Rebelo 
e Renan Calheiros, com vistas a motivá-los, tendo por 
base uma causa que irá favorecer alguns milhares de 
servidores federais.

Solidário  com a pretensão, também me disponho 
a empenhar-me para que a mesma seja acolhida pelas 
duas Casas, no instante em que as finanças públicas, 
reconhecidamente saneadas, estão em condições 
de arcar com o ônus de um percentual razoável nos 
vencimentos e salários do pessoal ativo e inativo do 
Governo Federal.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva certamen-
te não oferecerá embargos, por sua formação de líder 
sindical, para aceitar a reclamação, endossando uma 
aspiração das mais justas e legítimas.

É o que se espera de uma ação conjugada dos 
Poderes Legislativo e Executivo, por intermédio dos que 
o integram como mandatários do povo brasileiro.

Muito obrigado.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna tratar de assunto de muita 
gravidade: o assassinato de mulheres no Estado de 
Pernambuco.

De janeiro aos primeiros dias de fevereiro, foram 
assassinadas 33 mulheres, grande parte por seu pró-
prio companheiro ou marido, portanto vitimadas pela 
violência doméstica. 

Mulheres no Brasil inteiro têm sido assassina-
das, mas particularmente o Estado de Pernambuco 
se apresenta como um dos mais violentos quando se 
trata de crimes contra a mulher e a criança, sobretudo 
no ambiente familiar.

É  preciso fazer algo. Está em tramitação nesta 
Casa o Projeto de Lei nº 4.559, de 2004, que estabe-
lece normas legais para prevenir e punir com rigor a 
brutal violência contra a mulher.

É necessário acelerar a aprovação desse projeto 
de lei, já que o Brasil é signatário de duas convenções, 
a da ONU e a de Belém do Pará, da OEA, e comprome-
teu-se a criar marco regulatório a fim de reprimir essa 
inaceitável criminalidade contra os direitos humanos 
no Brasil, particularmente em relação à mulher.

O dia 8 de março está se aproximando, e não 
podemos esperar mais. Precisamos dar uma respos-
ta à grave, insuportável e inaceitável realidade, que 
é o assassinato em massa, como está ocorrendo em 
Pernambuco, contra a mulher.

Por isso, como resposta desta Casa, no próxi-
mo 8 de março que esse projeto esteja aprovado pela 
Câmara, pelo Senado e sancionado pelo Presidente 
da República.

Sem isso, as celebrações não passam de retóri-
ca, de declaração de intenções sem impacto concreto 
na trágica realidade que ora vivemos.

Está  sobre a mesa requerimento da bancada 
feminina que propõe a criação de Comissão Externa 
com a finalidade de, com o Fórum de Mulheres de Per-
nambuco, tomar conhecimento dessa realidade, esta-
belecer alguns contatos com as autoridades daquele 
Estado e, quem sabe, marcar presença das Deputadas 
desta Casa. Temos de agir energicamente contra a im-
punidade e tomar ações preventivas, como a criação 
de casas-abrigo, já que as mulheres violentadas não 
conseguem se livrar do agressor porque não têm para 
onde ir, levando consigo seus filhos, com o objetivo 
de escapar desse grave desrespeito à sua dignidade 
e aos seus direitos.

Portanto, Sr. Presidente, chamo novamente a 
atenção desta Casa para a grave situação de Pernam-
buco, sobretudo dos Parlamentares que representam 
o povo daquele Estado, para, juntos com a banca-
da feminina, sermos solidários, apontarmos saídas, 
tomarmos ações concretas de prevenção e punição 
contra a perversidade que vem sendo cometida con-
tra a mulher com tanta incidência, sobretudo a mulher 
pobre do nosso País.

Esperamos a aprovação desse requerimento, a 
fim de que, na próxima semana, a bancada feminina 
possa se deslocar àquele Estado, para tomar conhe-
cimento in loco dos fatos.

Muito obrigada.
O SR. BABÁ (PSOL – PA. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, hoje neste horário, 
deveríamos estar em audiência, solicitada há bastan-
te tempo, com a Ministra Marina Silva, para tratar dos 
580 funcionários do Jardim Botânico do Rio de Janei-
ro que estão sendo ameaçados de despejo por força 
de pressão do Sr. Liszt Vieira, atual Diretor do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Essas famílias moram lá 
há décadas, em humildes vilas; e foram inclusive mo-
tivo da preservação do Jardim Botânico, na medida 
em que impediram a ocupação de grandes áreas na 
região, como ocorreu em outros locais destinados à 
preservação florestal. 
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Infelizmente, ontem recebemos um telefonema 
da assessoria parlamentar do Ministério do Meio Am-
biente com a alegação de que a Ministra Marina Silva 
hoje teria sido chamada à Casa Civil. Compreendemos 
a obrigação da Ministra, mas só temos a lamentar, 
e esperamos que essa audiência seja remarcada o 
mais breve possível, pois S.Exa. precisa tomar conhe-
cimento dos abusos que vêm sendo cometidos pelo 
Sr. Liszt Vieira.

E  mais grave ainda, Sr. Presidente: oficiais de 
justiça estão atrás de 2 servidores para expulsá-los 
de suas casas. Trata-se de D. Luzia, de 55 anos, que 
trabalha há 20 anos como técnica do Jardim Botânico, 
e o Sr. Manoelzinho, que é motorista. As casas, que 
possuem apenas 60 metros quadrados, foram cedidas 
aos funcionários do Jardim Botânico há muitos anos. 

Por isso nossa preocupação em atentar à Minis-
tra Marina Silva, que lutou pelos seringueiros e sabe 
da dificuldade do povo pobre do seu Estado do Acre. 
S.Exa. tem de perceber que esses servidores não po-
dem ser expulsos de suas residências.

Na segunda-feira, um oficial de justiça foi lá noti-
ficar o companheiro Manoelzinho. E estaremos lá com 
os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores do 
Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro 
– SINTRASEF, o companheiro Gilmar, do Rio de Ja-
neiro, e a Presidenta da Associação dos Moradores 
do Jardim Botânico – AJAB, que vieram a Brasília para 
participar da audiência com a Ministra. De qualquer 
modo, iremos ao Ministério do Meio Ambiente entregar 
um dossiê à Ministra Marina Silva. 

Há ainda outra grave denúncia.
A Escola Municipal Júlia Kubitschek, mãe do ex-

presidente Juscelino Kubitschek, inaugurada no dia 9 
de dezembro de 1957, foi gradeada pelo Sr. Liszt Vieira 
– supõe-se, em acordo com a Prefeitura do Rio de Ja-
neiro – para retirar a área de recreio das crianças, com 
a finalidade de transformá-la em estacionamento.

Como  houve reclamação da comunidade, a im-
prensa foi até o local. O Sr. Liszt Vieira disse que a 
área era apenas para plantar bromélias, retirando o 
espaço das crianças concedido desde a fundação da 
escola. Ora, a Ministra Marina Silva tem de tomar co-
nhecimento disso, porque são abusos de um diretor 
que, do alto de sua arrogância, não se preocupa com 
a vida dos servidores, como D. Luzia.

O Sr. Liszt Vieira não tem coragem de intervir em 
um condomínio de luxo localizado dentro da área do 
Jardim Botânico. Ele não entra na Justiça contra seus 
amigos ricos que moram em área pertencente ao Jardim 
Botânico. Mas contra as famílias pobres faz de tudo. 

Ministra Marina Silva, sei que V.Exa. é uma pessoa 
de bom coração, que tem efetivamente lutado a favor 

dos seringueiros. Esperamos que essa audiência seja 
remarcada para o início da próxima semana. 

Mas  hoje, juntamente com os companheiros do 
SINTRASEF e da Associação de Moradores, vamos 
entregar o dossiê à Ministra Marina Silva. Estando 
ausente S.Exa., mesmo assim vamos deixar o dos-
siê, para que ela o analise e interceda junto à Justiça 
a fim de que esta não promova o despejo da D. Luzia 
e do companheiro Manoelzinho.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por 
algumas vezes assumi este plenário para lamentar os 
rumos tomados pelo Projeto Rondon quando, em deter-
minada fase, chegou a experimentar uma estagnação 
total de suas atividades. Sempre reclamei o engaja-
mento dos estudantes universitários no conhecimento e 
na solução dos problemas sociais brasileiros. Por essa 
razão, é com prazer que assisto hoje ao relançamento 
desse tão importante projeto.

O mais importante é que o Projeto Rondon en-
contra-se calcado nos princípios da democracia, da 
responsabilidade social e da defesa dos interesses 
nacionais, viabilizando a participação do estudante 
universitário nos processos de desenvolvimento local 
sustentável e de fortalecimento da cidadania.

Em sua nova versão o Projeto Rondon tem por 
finalidade levar as instituições de ensino superior e 
seus estudante às regiões do Brasil menos favoreci-
das, dando-lhes a oportunidade de conhecerem essas 
realidades, socializarem seus saberes e, na interação 
com as comunidade, elaborarem propostas e criarem 
soluções participativas, de modo a atenuar as defici-
ências estruturais locais, contribuir para o bem-estar 
dessas populações e, simultaneamente, consolidar a 
formação dos universitários como cidadãos.

Inspirado nos princípios consagrados pelo Ma-
rechal Rondon, o projeto tem uma estreita parceria 
com o Ministério da Educação, com a colaboração 
dos demais Ministérios e com o imprescindível apoio 
das Forças Armadas, que proporcionam o suporte lo-
gístico e a segurança necessários às operações. Ele 
conta ainda com a colaboração dos Governos Estadu-
ais, Municipais Associação Nacional dos Rondonistas, 
da União Nacional dos Estudantes e Organizações 
Não-Governamentais, de Organizações da Socieda-
de Civil de Interesse Público e de Organizações da 
Sociedade Civil.

As atividades desenvolvidas pelo Projeto Rondon 
em 2005 incluíram na Operação Amazonas a pesquisa 
sobre indicadores sociais educacional, sanitária e de 
infra-estrutura em 11 Municípios do Estado do Amazo-
nas. Participaram dessa fase do projeto cerca de 200 
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professores e estudantes universitários, representantes 
de instituições de ensino superior. A equipe produziu 
uma série de Relatórios de Atividades que orientarão 
as futuras operações de outras fases do projeto na 
região amazônica. 

O Coordenador-Geral do Projeto o General-de-
Divisão Gilberto Arantes Barbosa, do Exército Bra-
sileiro, informa que a partir de 13 de fevereiro deste 
ano estarão iniciando a Operação Minas Gerais do 
Projeto Rondon.

É bastante prazeroso divulgar, deste plenário, 
notícia tão alvissareira sobre o Projeto Rondon. Afirma 
o General Arantes: “Temos muito trabalho pela frente. 
Começamos o ano com duas operações – Amazônia 
2006 e Minas Gerais 2006 – que contarão com a par-
ticipação de cerca de 1 mil universitários vindos de 
todos os cantos do Brasil”.

Este Parlamentar, encerrando este pronuncia-
mento, gostaria de parabenizar todos aqueles que, 
direta e indiretamente, encontram-se envolvidos nesse 
grande projeto, esperando que, num espaço bastante 
curto, as áreas de atuação do projeto sejam expandi-
das. Estaremos, aqui no Congresso Nacional ombre-
ados à Coordenação-Geral do Projeto de modo que 
nenhum recurso venha faltar para o pleno êxito de tão 
importante projeto.

Sr. Presidente, ao finalizar, quero me associar às 
preocupações do Deputado Babá, porque parece que 
a Ministra Marina Silva dá mais valor a um formigueiro 
do que a uma pessoa. Assim não é possível. Oportu-
namente, farei uma denúncia sobre o que ocorre no 
Parque Nacional de Itatiaia.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recen-
temente, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
em precipitadas declarações à revista Veja, disse que 
a ética do PT é roubar, desconsiderando um partido 
composto por trabalhadores, trabalhadoras, donas de 
casa, estudantes, aposentados e que tem toda uma 
história de vida, continua diferente e continua queren-
do mudar.

O fato nos remete a algumas indagações. Será 
que o ex-Presidente está agindo assim porque perdeu 
completamente o apoio popular e o povo não o quer 
de volta? Será porque constatou que tudo o que fez 
em 8 anos o Presidente Lula ultrapassou em 3 anos 
de governo? Será porque o Professor Doutor Fernan-
do Henrique Cardoso não criou uma universidade em 
sua administração, mas, ao contrário, acabou com a 
escola pública, ao adotar o critério da aprovação au-
tomática, e, em contrapartida, em 3 anos, o Presiden-
te Lula criou 4 universidades, 32 extensões universi-

tárias e o PROUNI, estimulando a criação de vagas 
nas universidades? Será porque, tanto na economia 
como no campo da geração de empregos, tudo que 
ele realizou foi superado, fazendo com que perdesse 
o argumento?

Nessa mesma linha, o Senador Jorge Bornhau-
sen também falou em “acabar com essa raça”, numa 
demonstração tão grande de preconceito contra uma 
agremiação importante como o PT que chegou a ser 
chamado de Herr Bornhausen.

Ainda nessa linha, discursando nesta Casa, o 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto disse do seu 
propósito de dar uma surra no Presidente no Lula. En-
tão, pensei comigo mesmo como ele daria uma surra no 
Presidente Lula? Em primeiro lugar, ele é um homem 
pequeno. Seria uma surra dada por capangas? 

Precisamos dialogar, pois esse tipo de procedi-
mento representa um desrespeito muito grande.

Outro  dia, a Deputada Zulaiê Cobra, no interior 
de São Paulo, viu um símbolo da CUT e disse que 
“essa CUT de bandidos tem de acabar”. 

Posturas como essas não são recomendáveis 
para quem integra o Parlamento e faz oposição. Há 
que ser firme, evidentemente, mas é preciso tomar 
determinados cuidados com a linguagem, porque es-
ses são pronunciamentos de quem está desesperado 
e perdeu o argumento.

Vamos fazer um debate político do melhor nível 
possível. A Central Única dos Trabalhadores, que hoje 
representa mais de 20 milhões de trabalhadores, rea-
giu ao ouvir uma coisa dessas e abriu processo contra 
a Deputada.

Presto minha total solidariedade a João Felício, 
à direção nacional, às direções estaduais e aos escri-
tórios regionais da CUT, assim como aos quase 3 mil 
sindicatos e a todos os trabalhadores e trabalhadoras 
a ela filiados. Essa central sindical – e eu tive a honra 
de ser um dos seus fundadores – pode até cometer 
erros, mas é uma organização 300 mil vezes mais 
importante do que qualquer um de nós, porque repre-
senta os trabalhadores deste País.

O importante é dialogar, buscar caminhos. Vejam, 
por exemplo, o papel desempenhado pela CUT e por 
outras centrais sindicais na luta pelo salário mínimo e 
por melhores condições para nosso País. Ai do país 
onde não haja uma organização de trabalhadores, 
como quer a nobre Deputada Zulaiê Cobra. 

Como sei que a nobre Deputada, o Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto e o Senador Jorge 
Bornhausen estão me ouvindo, peço que S.Exas. se 
manifestem.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, sigo na linha do que disse o Deputado Vicen-
tinho. Acho realmente que o embate político deve ser 
travado em outro patamar.

Não vou fazer aqui comentário maior sobre o que 
disse o Senador Jorge Bornhausen, até porque essa 
discussão, de uma certa forma, já foi vencida. E, quando 
o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto falou em 
surra, Deputado Vicentinho, embora eu não estivesse 
aqui, tenho certeza de que S.Exa. se referia a uma 
surra de votos; jamais a desforço físico, jamais! 

Esse é um debate pouco inteligente.
A CUT é respeitável por todos os títulos, mesmo 

quando, há 4 anos, enchia os postos do Brasil intei-
ro com notícias absolutamente mentirosas. Mas num 
sistema democrático temos de garantir até mesmo o 
direito de se dizer mentiras; no caso específico, na 
fase pré-eleitoral.

Acho que tudo isso se deve ao ano eleitoral, que 
exacerba naturalmente os ânimos. Mas concordo com 
S.Exa.: devemos manter o debate no plano das idéias 
e, se surra houver, que seja uma surra carinhosa, uma 
surra nas urnas, com o apoio vigoroso do eleitorado 
brasileiro!

Por falar nisso, Sr. Presidente, fui questionado por 
órgãos de imprensa e por eleitores do meu Estado sobre 
o crescimento do Presidente Lula nas pesquisas – e 
este é o objetivo do meu pronunciamento de hoje. 

Pois bem. Seria muito estranho se o Presidente 
não melhorasse na mídia. E as razões são muitos sim-
ples. A primeira é o espaço maciço e quase que único 
que os meios de comunicação dão ao Presidente. Lula 
está em campanha para reeleição desde que tomou 
posse, o que, diga-se, é legítimo. Não desqualifico essa 
atitude; acho que é absolutamente normal. Mas não 
podemos negar que todos os jornais, todas as rádios, 
todas as emissoras de televisão, notadamente a rede 
hegemônica de televisão do País, dão ao Presidente 
Lula um espaço mais do que generoso. E, às vezes, 
forçosamente positivo. E essa é uma das explicações 
para a subida do Presidente Lula.

A  outra nos afeta. Esta Casa tem sido espezinha-
da com a passividade de quem a representa. É uma 
equação quase que matemática: o crescimento do 
Executivo está na razão direta da baixa popularidade 
do Legislativo. Como o Congresso Nacional – a Câ-
mara dos Deputados e o Senado Federal – atravessa 
uma crise muito visível, a mídia passou a discutir dia-
riamente as mazelas da Câmara: questões tais como, 
se o Deputado vem, ou não vem, nas segundas-feiras; 
se o Deputado fez isso ou aquilo; se deixou de discutir 

problemas que afligem 100 milhões de brasileiros. Isso 
também explica a subida.

O Presidente, depois daquela queda vertiginosa 
nas pesquisas, fez o quê? Antecipou as notícias sobre 
o salário mínimo. E como o aumento do salário mínimo 
– é bom reconhecer – traz um ganho para o trabalha-
dor brasileiro, essa é uma notícia altamente positiva, 
e, sem dúvida alguma, isso colaborou também para 
dar um polimento à imagem do Presidente. 

É por isso que o Presidente, embora fazendo o 
mesmo governo desastroso que faz desde que tomou 
posse, vê-se repentinamente num momento favorável 
diante da mídia. E isso explica de forma clara o cresci-
mento da popularidade do Presidente Lula.

Neste  momento há um outro fator, e o mais im-
portante: as oposições até agora não escolheram o 
rosto do candidato. Temos, de um lado, o candidato 
Lula, e, em contrapartida ao candidato Lula, temos 
José Serra, Geraldo Alckmin, Garotinho, César Maia, 
e não sei quem mais. Enfim, há uma pluralidade de 
rostos a serem confrontados com o rosto emagrecido 
do Presidente Lula, com essa dieta que ele vem fa-
zendo nos últimos 40 dias.

Muito bem. Isso, é evidente, não vai perdurar 
por muito tempo. Daqui para frente, até maio ou ju-
nho, o rosto que vai enfrentar o Presidente Lula vai 
se delinear. E o eleitor brasileiro, de qualquer região, 
seja do Amazonas ou do Amapá, até do Rio Grande 
do Sul, vai identificar um perfil claro para se contrapor 
ao do Presidente. Aí, sim, vamos discutir este Gover-
no, suas ações, o que tem de positivo e de negativo. 
E as pesquisas vão mostrar com maior clareza o grau 
de viabilidade do Presidente Lula e do candidato de 
oposição. Apesar de ex-líder da Oposição e Deputado 
oposicionista claríssimo, não consigo divisá-lo no mo-
mento, mas ele virá, certamente. 

Tão certo como o Presidente da República vai 
ser candidato à reeleição, certamente vai haver alguém 
que se contraponha a S.Exa. e permita uma análise 
crítica de tudo aquilo que acabei de ouvir, que são as 
realizações deste Governo. Neste Pequeno Expediente 
não dá para analisar as realizações do Governo, mas 
não nos faltará oportunidade.

O  que quero dizer é que as razões que levaram 
a uma queda vertiginosa do PT como partido – todos 
sabem disso, ainda que não confessem, e vão confir-
mar com especial vigor no dia 1º de outubro – torna-
ram a queda do Presidente inevitável, porque as ra-
zões fulcrais de seu Governo continuam as mesmas. 
Temos boas notícias conjunturais, mas, na essência, 
na análise detalhada, duvido que as boas notícias se 
sobreponham às más notícias.
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Sr. Presidente, esta é a minha visão sobre o 
momento político atual. E quero festejar alguns avan-
ços, aquilo que acredito seja positivo. Ninguém torce 
contra o Brasil, ninguém torce contra o Governo; eu 
pelo menos não torço. Como eleitor decepcionado do 
Lula, eu até gostaria que S.Exa. se recuperasse; po-
rém, não creio nisso.

O que peço, Sr. Presidente, é que esta Casa se 
imponha. Não podemos admitir essa campanha degra-
dante e sistemática contra a Casa. Repito: sistemática! 
Já levantei esta posição, com muito vigor, em discussão 
interna da Mesa da Casa. Não me conformo com esse 
achincalhamento sistemático sem que haja resposta 
peremptória e firme desta Casa.

Amo, antes de tudo, a Câmara dos Deputados! O 
Lula passa, nós passamos, e a Instituição fica. Portanto, 
é nosso dever zelar pela nossa Instituição.

Quanto ao Lula, que Deus o conserve na sua 
viagem africana! que faça excelentes negócios e con-
quiste para o Brasil aquela cadeira no Conselho de 
Segurança – o que, aliás, já era uma obsessão do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, uma das 
muitas que passou para o Lula. Mas que – pelo amor 
de Deus! – reconduza o País ao nível de normalidade 
para que se possa fazer um debate político sadio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
respeito da Ordem do Dia de hoje, indago à Mesa se 
haverá inversão de pauta, que matéria será o primei-
ro item e quais matérias serão votadas nesta sessão 
extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Até 
o presente momento posso responder a V.Exa. e ao 
Plenário que não existe nenhum requerimento de in-
versão de pauta.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Então vamos 
apreciar a matéria que altera a legislação...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
que coíbe o abuso do poder econômico no processo 
eleitoral.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Paulo Feijó.

O  SR. PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
temos de fazer nesta Casa um debate maduro e res-
ponsável. Reconheço a importância da Central Única 
dos Trabalhadores, mas é bom lembrar que há 4 anos 
ela divulgou, em âmbito nacional, uma lista mentirosa 

com o nome de Deputados que haviam votado pelo fim 
do 13º salário e de outros benefícios trabalhistas. Esse 
ato foi um desastre eleitoral para excelentes Parlamen-
tares. Alguns poderiam estar representando o País na 
Câmara dos Deputados, mas não tiveram condições de 
comprovar que aquilo era uma mentira. Eu não fui uma 
dessas vítimas, porque fiz um trabalho de base muito 
forte e tive condições de superar esse desastre.

O que a CUT fez foi um crime e uma grande co-
vardia. O eleitor tem memória curta. Por isso, temos de 
lembrar-lhe o fato para evitar que ele se repita. 

Sr. Presidente, também quero falar neste momento 
sobre as eleições no Município de Campos, que vão 
ocorrer no dia 12 de março. Honrosa e corajosamente, 
sou candidato pelo PSDB, mais uma vez. Em 2004, 
só não ganhei as eleições em função da grande frau-
de de autoria do PMDB e do PDT. A prova disso é a 
anulação da eleição.

Espero que, desta vez, possamos participar de uma 
eleição limpa, séria, transparente e honesta; ou seja, que 
a Justiça Eleitoral, tendo uma estrutura mais adequada, 
proíba que esse tipo de abuso volte a ocorrer.

Sr. Presidente, ressalto o apoio e a solidariedade 
que estou tendo do meu partido, o PSDB. No sábado, a 
cidade será honrada com a visita de Geraldo Alckmin, 
um dos Governadores mais competentes do País, com 
o intuito de fortalecer nossa candidatura, que, desta 
vez, será vitoriosa.

O Município de Campos, um dos mais importantes 
do Brasil, precisa ter sua libertação. Trata-se de uma 
cidade progressista, que tem tudo para prosperar. Es-
peramos que a partir do dia 12 de março, com a nossa 
vitória, possamos oferecer ao nosso povo a qualidade 
de vida e os benefícios que ele merece.

Muito obrigado.
O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem prestou depoimento na CPI dos Bingos 
a ex-Secretária do PT, Sra. Soraya Garcia. Ela, que 
secretariou o partido na última eleição, em Londrina, 
fez muitas acusações, inclusive ao nosso colega Paulo 
Bernardo, homem de respeito, que também foi incluído 
na história do caixa 2. Esse procedimento nada mais é 
do que uma forma de não contabilizar dinheiro; ou seja, 
a maneira mais delicada de se esconder um crime.

A Sra. Soraya foi contestada por membros do 
Governo. Segundo eles, se não havia sido apresen-
tado nenhum documento escrito, como poderiam ser 
acusados? Quem age às escondidas, quem lida com 
caixa 2 passa recibo? Por que caixa 2? Porque não 
tem recibo, lógico! 

  Sr. Presidente, é preciso tomar providências. 
Essa história já está indo muito longe. Inicialmente esta-
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vam envolvidos os Srs. José Genoíno, Delúbio Soares, 
Sílvio Pereira etc., e agora, até o Ministro. 

Outro dia o Ministro Antonio Palocci fez uma de-
claração pública. No dia seguinte enviou um bilhetinho 
dizendo que havia cometido uma imprecisão termino-
lógica. Trata-se de uma maneira mais elegante de des-
mentir o que não tem desmentido. O Sr. Palocci errou! 
Sempre confiei em S.Exa., embora não concorde com 
ele e estejamos em partidos diferentes. Palocci sempre 
mereceu a minha admiração, mas agora também está 
incluído nessa história. 

Em relação à história de Furnas, o Sr. Dimas 
Toledo, que está sendo convocado para depor, tinha 
de ser preso pela CPI. Sabe por que, Sr. Presidente? 
Porque ele falou sobre caixa 2 em empresas públicas. 
Quem faz esse controle? Como é que existe caixa 2 
em empresas públicas, meus amigos?

Não sabemos a extensão dessa podridão. Na 
verdade, talvez precisemos incluir na votação de hoje 
uma emenda que mande prender esses amigos do 
alheio.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nos últimos anos, o setor do agrone-
gócio vem ampliando com cada vez mais intensidade 
sua participação no processo de geração de riquezas 
em nosso País. Se há pouco mais de duas décadas 
tínhamos nos grandes centros urbanos a concentra-
ção do setor produtivo, hoje a situação é outra. Grande 
parte dos investimentos migrou para o setor rural, que, 
graças ao avanço tecnológico, deu um salto qualitativo 
e quantitativo na produção de alimentos.

As conseqüências dessa transformação não po-
deriam ser melhores. Contabilizamos, a cada safra, 
recordes de produção. É do campo que colhemos os 
resultados positivos em nossa balança comercial; é 
no campo também que postos de trabalho são criados 
todos os anos, o que coloca o agronegócio como um 
dos principais fomentadores do desenvolvimento, de 
geração de riquezas e de distribuição de renda.

O Governo Federal é o primeiro a reconhecer 
essa realidade, valendo-se inclusive das ferramentas 
de comunicação de que dispõe para mostrar à popu-
lação a sua parcela de contribuição nesse processo, 
como se sua fosse a responsabilidade pelo sucesso do 
agronegócio. Bem sabemos que isso não é verdade. 
Aqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos 
no setor com certeza sabem do que estamos falando. 
Sabem que o sucesso ou o fracasso de seus negó-
cios depende de fatores externos sobre os quais não 
possuem qualquer controle. As alterações climáticas, 
com longos períodos de estiagem ou de chuvas cons-

tantes, são algumas das situações acerca das quais 
estamos neste momento tratando.

Some-se a isso situações outras, como o surgi-
mento de focos de doenças que afetam rebanhos e 
a ocorrência de pragas que consomem as lavouras, 
bem como o alto custo dos recursos oficiais destina-
dos ao financiamento da produção, e teremos, então, 
um quadro nada animador.

E é justamente sobre as dificuldades enfrentadas 
por aqueles que estão integrados ao agronegócio que 
queremos aqui tratar. Recentemente, foi registrado o 
surgimento de focos de febre aftosa em alguns Muni-
cípios de Mato Grosso do Sul. Tal ocorrência custou 
muito caro à Nação, que teve suspensos contratos de 
importação de carne por uma série de países. Tam-
bém custou muito caro aos nossos produtores rurais 
– fossem eles pequenos, médios ou grandes –, as-
sim custou caro ainda à população dos Municípios 
afetados e à economia de Mato Grosso do Sul, que, 
do final do ano para cá, desde o início do isolamento 
sanitário, deixou de arrecadar mais de R$100 milhões 
apenas em ICMS. 

E os prejuízos não param por aí. Há muito ainda 
a ser contabilizado. Isso porque os prejuízos e as difi-
culdades dos produtores rurais, pecuaristas e agricul-
tores não se originaram nesses eventos. Eles vêm de 
período anterior, ainda das safras de 2003, por conta 
das linhas de crédito geradas para o custeio e inves-
timentos. Vêm dos longos períodos de estiagem, que 
comprometeram a produção e inviabilizaram o retorno 
dos investimentos. 

E que medidas estão os envolvidos no agronegó-
cio adotando para tentar solucionar esses problemas? 
A única possível: estão se organizando.

É com satisfação que comunico aos nobres pa-
res a criação do Grupo dos 8 do Sul-Mato-Grossen-
se, idealizado por produtores de meu Estado e pelos 
Prefeitos dos Municípios de Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, 
Eldorado, Sete Quedas, Tacuru, Paranhos e Mundo 
Novo. Daí a definição do grupo, denominado G-8, e 
que se reunirá pela segunda vez amanhã, dia 10 de 
fevereiro, na cidade de Iguatemi, em encontro a que 
estaremos presentes.

São vários os temas a serem discutidos. E para 
cada um deles os produtores apresentarão as devidas 
propostas, sobre as quais passaremos, em parte, a 
listar para V.Exa., Srs. Deputados. Uma delas diz res-
peito à necessidade imediata de renegociação das li-
nhas de crédito geradas para o custeio e investimentos 
das safras 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006. Nesse 
aspecto, defende o G-8 a securitização do pagamento 
das dívidas, com aplicação de juros de 1% ao ano e 
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carência de 3 anos para o início do pagamento, bem 
como prazo de 20 anos para a quitação das dívidas.

Defendem ainda que seja garantido o crédito para 
as próximas safras, independentemente da proposta 
e fechamento da renegociação dos débitos já contraí-
dos, e a criação de mecanismos que façam com que a 
securitização não cause nenhum impacto no limite de 
crédito do produtor rural perante o Banco do Brasil.

Outra proposta diz respeito à imediata geração 
de novas linhas de crédito, com a liberação dos finan-
ciamentos já aprovados e que de maneira equivocada 
foram embargados pelo Banco do Brasil, em virtude 
de portaria do IAGRO que proibiu o trânsito e comér-
cio de animais na região afetada pela febre aftosa. O 
grupo defende ainda a aplicação de juros compatíveis 
à atividade rural e a liberação dos próximos custeios 
já no primeiro semestre deste ano.

Finalmente, propõem a criação de incentivos 
fiscais federais, estaduais e municipais específicos 
para os Municípios que integram o G-8, em face dos 
problemas decorrentes da estiagem e dos focos de 
febre aftosa. Essas são apenas algumas das propos-
tas sobre as quais trataremos com mais detalhe na 
reunião de amanhã.

Acreditamos, nobres colegas, que a Câmara dos 
Deputados, o Senado Federal, a União, o Estado de 
Mato Grosso do Sul e os Municípios envolvidos, in-
dependentemente de coloração política e partidária, 
devem se unir em busca de soluções para esses pro-
blemas, que não afetam apenas uma região de meu 
Estado, mas todo o País. 

Tenham a certeza de que, juntamente com os 
Prefeitos, produtores e demais autoridades federais e 
estaduais, iremos amadurecer as propostas, fomentar 
as discussões e, com serenidade, atender não apenas 
ao setor do agronegócio, mas, sim, a um contingente de 
pessoas, a maioria delas humildes e com poucas condi-
ções financeiras, que, por conta desses eventos, vêem 
mitigadas as suas fontes de renda e de sobrevivência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos os cidadãos e cidadãs, desde as cama-
das mais humildes da sociedade brasileira, almejam 
um futuro melhor para seus descendentes. E a edu-
cação, em qualquer que seja o lugar, surge como um 
dos principais anseios da comunidade, que percebe 
claramente a necessidade do aprendizado para que 
se possa criar perspectivas de desenvolvimento e pro-
gresso, tanto pessoal quanto do nosso País.

Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados 
está, a cada dia, se alicerçando melhor para oferecer 
aos seus munícipes e moradores de toda a região um 

ensino da melhor qualidade, desde os primeiros anos 
de vida de nossas crianças até o ensino de nível su-
perior, em que o maior exemplo é a luta vitoriosa com 
a criação da Universidade Federal da Grande Doura-
dos, a UFGD. 

E nesse final de semana anunciaremos o lança-
mento da obra de mais uma escola, que vai atender a 
comunidade do Jardim Guaicurus e conjuntos residen-
ciais Estrela Poravi I e II. Um conglomerado habitacional 
novo, que desde quando teve sua implantação iniciada 
já clamava por uma escola que atendesse aos jovens e 
às crianças que ali residem, de forma a facilitar o acesso 
ao ensino, enquanto, por outro lado, tranqüilizaria pais 
e mães que sabem da segurança oferecida às crian-
ças no trajeto casa/escola/casa, sem a necessidade 
de deslocamento para bairros vizinhos, para os quais 
a travessia de uma rodovia federal seria obrigatória, 
aumentando sobremaneira o risco para aqueles que 
buscam a formação e educação escolar.

Assim, senhoras e senhores, tenho a convicção 
de que o ensino, naquela região, alcançará índices 
bastante positivos, superando as mais otimistas es-
timativas. Com a construção da escola nos limites 
daquela comunidade, certamente haverá menor des-
gaste, tanto físico quanto psicológico, e abrirá mais 
espaço nas mentes dessas crianças para que haja 
uma melhor assimilação dos ensinamentos, o que 
será revertido em resultados práticos e muito mais 
consistentes, preparando-as para degraus mais altos 
que os levem, no futuro, até os mais altos patamares 
do ensino superior.

Quero portanto parabenizar tanto o Governo Lula, 
que nos dá essa oportunidade de viabilizar recursos 
para a educação básica, como o Governo Estadual, 
que sempre tiveram olhos voltados para as mais diver-
sas camadas sociais de nossa população, em especial 
quando se trata do ensino público, e busca oferecer a 
todos as oportunidades que dantes eram apenas per-
mitidas às camadas sociais mais abastadas.

Em especial também cumprimento a Adminis-
tração Popular e Participativa de Dourados, onde o 
Prefeito Laerte Tetila e toda a sua equipe além de 
investirem pesado na educação, em todos os níveis, 
têm demonstrado eficiência e competência no trato da 
questão do ensino, não sendo raro receber prêmios 
diversos, tanto no âmbito estadual, nacional quanto no 
âmbito internacional. O reconhecimento do trabalho 
desenvolvido demonstra que Dourados está no rumo 
certo e que esses prêmios ultrapassam as raias festi-
vas, para se tornarem um exemplo a ser seguido nos 
mais distantes lugares deste nosso Brasil, garantindo 
para todos nós um futuro promissor e calcado em ba-
ses sólidas educacionais.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em outras oportunidades, nós nos pronun-
ciamos desta tribuna acerca do problema habitacional 
que aflige milhões de brasileiros.

Na verdade, o conceito de déficit de moradias 
abrange duas vertentes: aquele que indica quantas 
novas moradias são necessárias para absorver os 
que vivem nas ruas, em habitações improvisadas ou 
superlotadas, e o que aponta a insuficiência de infra-
estrutura e serviços. Em um e outro caso, estimativas 
apontam para números exorbitantes.

Para o cidadão brasileiro que não dispõe de imó-
vel próprio, pouca diferença há em pertencer a um ou 
a outro grupo. O direito à habitação, garantido pela 
Constituição Federal, sempre lhe foi usurpado, fato 
com que jamais poderemos compactuar.

Será que devemos manter firme nossa esperança 
com relação a essa e a outras reivindicações da socie-
dade brasileira, mesmo com anúncio de planos e mais 
planos para atenuar os problemas dos cidadãos brasi-
leiros? Planos como o recentemente anunciado pelo 
Governo Federal que teoricamente facilitará a compra 
da casa própria, com previsão de 18 bilhões de reais 
para financiamentos e redução de impostos. 

Não nos é permitido acreditar nesses paliativos do 
Governo Federal, Sr. Presidente, por causa dos tantos 
outros programas que não saíram do papel ao longo 
do mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De fato, a Caixa Econômica Federal sempre ten-
tou realizar o sonho da casa própria, com programas 
habitacionais destinados a cada uma das faixas de 
renda da população. E é de ressaltar a geração de 
muitos postos de trabalho com a implementação dos 
programas.

Desejo, pois, registrar nos Anais desta Casa a 
iniciativa de atacar um mal crônico que atinge o Brasil, 
impedindo-lhe o pleno desenvolvimento econômico e, 
principalmente, social.

O grande sonho do brasileiro é possuir a casa pró-
pria. Porém, a realização desse sonho está se tornan-
do cada vez mais distante, agravada pelo desemprego 
galopante – e os altos índices são verdadeiramente 
alarmantes – e pelo deslocamento das populações 
rurais para os centros urbanos. 

Precisamos de iniciativas que nos levem a con-
fiar no futuro e a acreditar ainda mais nos destinos 
deste País, que sonha com um futuro promissor, a 
partir do aproveitamento racional de suas imensas 
potencialidades.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores aqui pre-
sentes e os que sintonizam a Rádio ou TV Câmara, 
poucos episódios recentes chamaram tanta atenção 
do público como o da menina resgatada na Lagoa da 
Pampulha, em Belo Horizonte. 

Digno de cena de novela, a menor foi salva por 
um jovem casal que caminhava nas imediações. Ini-
cialmente, ambos confundiram o choro da criança 
com miados de gato. Ela boiava próximo às margens 
da lagoa, num saco plástico preto. Só se deram conta 
de quem se tratava quando retiraram o grotesco em-
brulho das águas. 

Imaginem, senhoras e senhores, o misto de es-
panto e de aflição que acometeu o casal e as dezenas 
de curiosos que acorreram ao local. Não era um gato. 
Era um ser humano!

Levado ao hospital mais próximo, constatou-se 
que era uma menina de 2 meses! Milagrosamente, não 
foi detectada nenhuma lesão física. Ela estava apenas, 
como era de se esperar, muito assustada.

As investigações até agora fazem supor que a 
própria mãe a tenha lançado nas águas da Pampulha. 
Que dizer dessa monstruosidade, Sr. Presidente? A 
que ponto ficou reduzido o valor de uma vida humana? 
Para aquela mãe, certamente no mesmo nível de um 
animal qualquer. Sua filha é tão descartável quanto um 
filhote de gato, ou um pedaço de osso ou de madeira. 
Sua consciência parece impenetrável a qualquer sen-
timento de piedade.

Ilustres Parlamentares, o episódio em questão é 
um brado de alerta contra o descaso com que se vem 
tratando a vida, em todas as suas expressões. Esse 
desprezo se verifica na devastação das florestas, na 
mortandade dos animais, no genocídio das guerras 
e das guerrilhas urbanas. Parece que nos deixamos 
anestesiar pela banalização da violência. Para milhões 
de pessoas, o valor da vida alheia é inversamente pro-
porcional às suas ambições e transtornos mentais.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, espero que a comoção 
gerada pela mineirinha da Pampulha nos sensibilize 
para evitar as tragédias como que nos deparamos 
diariamente. Basta termos olhos de ver e vontade de 
colaborar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, muito me alegra, como Presidente da Fren-
te Parlamentar de Apoio à Cultura Popular Brasileira, 
expressar, neste momento, o meu contentamento e 
parabenizar o Governo do meu Estado, a sua Secre-
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taria de Educação e Cultura, o Conselho Estadual 
de Cultura e a FUNDARPE por ser o primeiro Estado 
brasileiro a implantar a Lei do Registro do Patrimônio 
Vivo. Programa que considero fundamental para pre-
servação de nossas riquezas intangíveis, com apoio 
dos “Grandes Mestres”, responsáveis pela transmissão 
de nossos conhecimentos tradicionais.

A Lei do Patrimônio Vivo tem como objetivo pre-
servar as manifestações populares e tradicionais da 
cultura pernambucana, permitir que os artistas repas-
sem seus conhecimentos às novas gerações de alunos 
e aprendizes tanto para atender à própria sobrevivência 
de nossos “Grandes Mestres” como para possibilitar a 
transmissão, tema tão delicado e importante quando 
se trata de conhecimentos tradicionais.

A cultura popular é o que nos define como povo 
singular. É ela que modela nossos costumes, dialoga 
com o tempo histórico, conforma nossa filosofia de 
vida, afirma nossa identidade. 

Cuidar para que ela se mantenha com a mesma 
vitalidade e que seus artífices vivam em condições 
dignas, é a idéia que nos anima no trabalho que vem 
sendo realizado pela Frente Parlamentar de Apoio à 
Cultura Popular Brasileira. 

Gostaria de, especialmente, cumprimentar os ar-
tistas contemplados: Canhoto da Paraíba (Francisco 
Soares de Araújo), Mestre Camarão (Reginaldo Alves 
Ferreira), Lia de Itamaracá (Maria Madalena do Nasci-
mento), Mestre Salustiano, Manuel Eudócio, Ana das 
Carrancas (Ana Leopoldina Santos), Nuca (Manuel 
Borges da Silva), Zé do Carmo, J. Borges (José Fran-
cisco Borges), Dila (José Soares da Silva) e os grupos 
Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado e banda 
de música Sociedade Musical Curica, por essa mais 
do que justa homenagem. A eles somos devedores da 
preservação de nossa própria identidade cultural. Aqui 
saliento depoimento de Lia de Itamaracá, que trouxe 
sua ciranda para o nosso seminário Patrimônio Cultural 
e Identidade Nacional, em 2001, realizado nesta Casa, 
à Adriana Dória Matos do Jornal do Commercio sobre 
a importância da bolsa contemplada pelo registro: “A 
pessoa ser classificada de patrimônio é uma alegria 
e um reconhecimento muito grande. Também é bom 
financeiramente, uma tranqüilidade para a velhice. Eu 
não vou poder dançar ciranda até o fim da vida”. Tam-
bém cito o depoimento do Maestro Camarão a Aline 
Feitosa do Diário de Pernambuco: “Hoje estou crente 
de que fiz a coisa certa de não ter saído de Pernam-
buco para seguir carreira. Meus recados para os novos 
é: não saiam daqui, porque a nossa terra dá oportuni-
dade aos seus artistas”. 

Alegra-me ainda ter podido, pela Frente Parlamen-
tar que represento, apresentar sugestões ao Conse-

lho Estadual de Cultura – fruto de reflexões de nosso 
Grupo de Trabalho – para a elaboração da referida lei, 
enquanto projeto em tramitação, em 2002.

Finalizando, faço uma convocação a todos os 
Deputados componentes da Frente Parlamentar de 
Apoio à Cultura Popular Brasileira para seguirem o 
exemplo de Pernambuco e, em seus Estados, esti-
mularem a elaboração de legislação semelhante, que 
venha proteger os “Patrimônios Vivos” de todo nosso 
Brasil.

O  SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, até o dia 10 de fevereiro, em Paulo Afonso, Esta-
do da Bahia, está ocorrendo a Pré-Conferência Rumo 
à Convenção sobre a Diversidade Biológica/Pré-Cop 
8, que tem como tema central a caatinga. Neste mo-
mento, representantes do Governo, técnicos, ONGs, 
ambientalistas, educadores, discutem o bioma caatinga 
e a convivência do ser humano com ele. 

Para os que não conhecem o semi-árido brasilei-
ro, permitam informar que a caatinga, o bioma carac-
terístico da região, ocupa 11% do território nacional, 
ou 734 mil quilômetros quadrados. A caatinga abrange 
os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do 
Piauí e norte de Minas Gerais. Cerca de 20 milhões 
de brasileiros vivem na região. Quando não chove, o 
homem do sertão e sua família precisam caminhar 
quilômetros em busca da água dos açudes. As chuvas 
são poucas e ainda costumam desaparecer de vez, 
marcando períodos de seca.

Neste ambiente há uma riqueza imensa de fauna 
e flora. Animais e plantas endêmicas são características 
da região. Mas quem vai perceber e valorizar isto?

Infelizmente a região e o bioma e sua gente têm 
sido estigmatizados ao longo da história. Virou cultura. 
Não é de hoje. No final do século passado, o arraial de 
Canudos, onde estavam Antonio Conselheiro e seus 
aliados, deveria ser dizimado não apenas por criticar 
a República recém-instalada, mas por representar um 
grupo de subgente fruto de uma subnatureza. Apesar 
de hoje parecer um absurdo imenso, cumpre lembrar 
que era essa a concepção científica da época. E Eu-
clides da Cunha a trouxe como correspondente, so-
mente revisando-a ao final da última batalha, em 1897, 
quando todos os moradores de Canudos tinham sido 
dizimados. 

Posteriormente, filmes, livros, imagens de TV, 
firmaram esse preconceito. Ainda hoje a grande im-
prensa só percebe a existência do semi-árido quando 
há seca na região. É como se a caatinga não existisse 
ou fosse só problema.
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Esse preconceito se ampliou e estabeleceu que a 
caatinga é um entrave ao desenvolvimento. Critica-se o 
envio de recursos “em demasia”, a “indústria da seca”, 
mas não se revela que eles estão geralmente dentro 
de “programas emergenciais”. Ocorre que o nordestino 
não quer programas emergenciais. Nós sabemos que 
tais programas são obsoletos, não resolvem o proble-
ma. Nós queremos soluções de longo prazo.

O fato é que o País conhece a caatinga por ima-
gens distorcidas. O fenômeno da seca ocorre há pelo 
menos 100 mil anos, e não é o único problema da 
região. O sertanejo da não tem escola, transporte de 
qualidade, estradas, atendimento de saúde, emprego 
de qualidade, terra e acesso à água. Então, quando 
vem a seca, ela é “apenas” mais uma carência introdu-
zida no cotidiano do sertanejo, a mais cruel, a última, 
a que mata. Mas não é a única.

A distorção quanto à caatinga – algumas vezes 
intencional – faz com que se propague a idéia de que 
tal ambiente “não tem saída” e que a solução única é 
dentro da lógica do agronegócio: os projetos de irriga-
ção. Regra geral, são propostas exóticas, culturas exó-
ticas e técnicas exóticas, que servem para aprofundar o 
problema social e ambiental do lugar. A desertificação, 
por exemplo, um dos grandes e graves problemas re-
gionais, é intensificada pela absorção dessas práticas 
e conseqüente necessidade de sobrevivência da popu-
lação local. O subemprego e o desemprego, comuns, 
também vêm no lastro dessas alternativas exóticas de 
“solução para o problema Nordeste”.

Em contrapartida, defendemos o desenvolvimento 
sustentável para o semi-árido. Acreditamos em solu-
ções de ordem estrutural, políticas, profundas. Basta 
de políticas “emergenciais” ou exóticas que atendem 
a oportunismos seculares e geram renda para uns 
poucos, aprofundando a miséria local. 

Sabemos, por outro lado, que a vida no semi-
árido se dará com a preservação da fauna e da flora, 
com o uso da sabedoria do povo da região, respeito 
às comunidades tradicionais e ao conhecimento mile-
nar que possuem; com uma educação contextualizada 
para o semi-árido; acesso aos meios de comunicação 
comunitárias (rádio e TV); infra-estrutura de qualidade; 
escolas e universidades; fortalecimento institucional; 
elaboração e implementação de políticas públicas com 
a participação do sertanejo.

Os recursos hídricos merecem especial atenção. 
É preciso garantir que a população tenha acesso à 
água. Para tanto, defendemos propostas que tomam 
como base o conhecimento local de captação e arma-
zenamento da água, abertura de poços, construção 
de cisternas, distribuição onde se fizer necessário. É 
obrigação do Estado. Dentro deste contexto, conside-

ramos urgente promover a revitalização do Rio São 
Francisco. E condenamos as propostas faraônicas, 
como a pretendida transposição de suas águas, cujo 
objetivo é apenas atender a interesses outros e não 
os da população local.

Essa pré-conferência que se realiza em Paulo 
Afonso faz, oportunamente, mais uma reflexão sobre 
a caatinga. Ela foi organizada pela AGENDHA – à 
frente Valda Torres, Maurício Aroucha e o Prof. Ju-
racy – e realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
PNUD, CHESF e outros. A Pré-Cop 8 traz ao momento 
político nacional a realidade sobre o bioma e os que 
nele vivem. Daí nossos parabéns aos organizadores 
e aos participantes, responsáveis por um evento de 
tão alto nível.

Finalmente, cumpre observar aos colegas par-
lamentares que entre as questões em debate figura 
proposta de emenda à Constituição que torna a caa-
tinga patrimônio natural. Assim, nesta oportunidade, 
apelamos para o Presidente desta Casa, Parlamentar 
nascido na região, no sentido de que faça tramitar e 
coloque em votação à referida PEC. 

Bem sabemos que não é com uma alteração na 
Constituição que mudaremos o quadro da região e a 
caatinga será tratada com o devido respeito pelo Po-
der Público. Mas teremos dado mais um grande passo 
neste sentido.

Muito obrigado.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, gostaria de trazer ao conhecimento desta 
Casa que a safra de grãos no Estado de Goiás de-
verá chegar a 11,6 milhões de toneladas neste ano. 
Esta notícia foi publicada na Internet, na página da 
Agência de Goiana de Comunicação, www.noticias.
goias.gov.br.

Trata-se de perspectiva do Grupo de Estatísti-
cas Agropecuárias, o qual informa que os primeiros 
levantamentos da colheita feitos em campo não apon-
tam nenhum problema que possa interferir no alcance 
dessa meta.

O Estado de Goiás, a cada ano, destaca-se no 
setor agrícola e agropecuário, contribuindo significativa-
mente para o desenvolvimento econômico do País.

No ano de 2004, o Estado se manteve como o 
quarto maior produtor de grãos do País. Mesmo com 
as adversidades climáticas, a produção superou a 
marca do ano anterior.

O Governo do Estado de Goiás vem adotando 
medidas concretas de apoio ao avanço do agronegó-
cio, como redução de impostos, criação de fundos de 
incentivo a determinadas culturas e investimentos em 
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pesquisas, medidas adotadas para garantir a susten-
tabilidade da produção no Estado.

Existem 2 programas importantes desenvolvi-
dos pelo Governo do Estado: o AGROFAMILIAR e o 
Celeiro Novo. O primeiro é direcionado a pequenos e 
miniprodutores e a trabalhadores rurais que utilizam 
mão-de-obra familiar, via interação entre o Governo 
e os agentes do agronegócio, por meio de inúmeros 
mecanismos voltados a assistência creditícia, reforma 
agrária, transferência de conhecimentos e tecnologias, 
regularização fundiária, incentivos ao associativismo, 
verticalização e técnicas de inserção competitiva no 
mercado. 

O segundo programa é voltado à inserção quali-
tativa e competitiva dos produtos goianos nos merca-
dos locais, regionais e internacionais. Trata-se do Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento do Agronegócio, 
cujo objetivo é estabelecer políticas consistentes que 
possam alavancar a produção.

Essas ações são frutos da parceria do setor 
público com a iniciativa privada; são a soma do em-
preendedorismo dos produtores rurais com a política 
de desenvolvimento do agronegócio do Governo do 
Estado de Goiás.

Esses são alguns dos resultados do sério trabalho 
empreendido no Estado de Goiás, que, com maestria, 
se desenvolve melhor a cada ano.

Muito obrigado.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, nesta terça-feira aprovamos em plenário 
as emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 4.776/05, 
que trata da gestão de florestas públicas para a pro-
dução sustentável. Com isso, fica acrescido ao tex-
to-base, aprovado no ano passado pela Câmara, os 
seguintes pontos: análise prévia, pelo Conselho de 
Defesa Nacional, do Plano Anual de Outorga Federal 
quando estiverem incluídas áreas situadas na faixa de 
fronteira e a aprovação prévia pelo Congresso Nacional 
das concessões de terras públicas com área superior 
a 2,5 mil hectares.

A outra emenda aprovada prevê que os nomes 
do diretor-geral e dos demais integrantes do Conselho 
Diretor serão aprovados pelo Senado. A nomeação cabe 
ao Presidente da República. Também fica criado um 
Conselho Gestor, composto por 8 representantes de 
Ministérios, para aprovar as ações do Serviço Florestal 
Brasileiro (SFB) e do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Florestal (FNDF), criados pelo projeto. 

O projeto do Governo Federal é uma contribui-
ção importante para o controle do desmatamento na 
Amazônia e a preservação do meio ambiente sem 
que precisemos abrir mão das riquezas que a floresta 

pode oferecer aos brasileiros. Trata-se de um projeto 
transparente, e todos os setores da sociedade pode-
rão participar das audiências públicas que serão feitas 
para as concessões e conhecer a empresa vencedo-
ra que vai explorar de forma sustentável a floresta. A 
concessão vai combater a grilagem e a pistolagem na 
Amazônia. É uma lei pela preservação ambiental, pela 
redistribuição de renda, pela transparência na explo-
ração dos recursos florestais.

O PT e suas lideranças sempre defenderam a 
preservação da Amazônia. Chico Mendes e tantos 
outros líderes da região perderam a vida na defesa 
da floresta, das suas riquezas e sua biodiversidade. 
Mas nunca defendemos transformar a Amazônia num 
santuário intocável, um tesouro protegido, fechado. 
Queremos que os brasileiros usufruam da biodiversi-
dade da Amazônia e que os povos da floresta possam 
explorar suas riquezas de forma sustentável, respei-
tando a natureza e preservando a floresta para as ge-
rações futuras. Esse projeto garante esse manejo dos 
recursos naturais da Amazônia e vai possibilitar uma 
fiscalização mais rigorosa da exploração em toda a 
região. A lei proposta pelo Governo Lula atribui valor 
econômico à floresta mantida em pé. A ilusão de que 
a Amazônia era intocável permitiu a devastação de 15 
milhões de hectares de floresta. Agora o projeto será 
encaminhado para a sanção presidencial e, acredito, foi 
uma grande contribuição que esta Casa deu ao Brasil 
e à preservação da Floresta Amazônica.

Cumprimento o Presidente Lula e a Ministra 
do Meio Ambiente, Marina Silva, pela coragem des-
sa iniciativa e de abrir o debate de uma questão 
tão polêmica como essa, trazendo uma contribui-
ção concreta e que reforça o controle do Governo 
e do povo brasileiro sobre os destinos da região 
amazônica.

Era o que tinha a dizer.

VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Eduardo Seabra PTB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 4



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 07539 

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Tota PP 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Fernandes PTB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 

Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PSB 
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 
Lúcia Braga PMDB 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
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Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL 
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Robério Nunes PFL 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Cabo Júlio PMDB 
Cleuber Carneiro PTB 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 

Geraldo Thadeu PPS 
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
Lael Varella PFL 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Romeu Queiroz PTB 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 23

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Dr. Heleno PSC 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Fred Kohler PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
João Mendes de Jesus PSB 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
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Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Ary Kara PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Delfim Netto PMDB 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Montemor PSB 
Fernando Estima PPS 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Paulo Cunha PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 30

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Osório Adriano PFL 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 

Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Beto Albuquerque PSB 
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Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 12

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 266 
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.

PROJETO DE LEI Nº 5.855-A, DE 2005 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.855-A, de 2005, que altera a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que 
estabelece normas para as eleições, para 
dispor sobre o processo e o financiamento 
eleitoral; tendo pareceres: do Relator da Co-
missão de Finanças e Tributação, designado 
em Plenário, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira 
e orçamentária deste e do PL nº 5.840/05, 
apensado; pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária dos de nºs 
5.826/05 e 5.691/05, apensados; e, no mérito, 
pela aprovação deste e do de nº 5.840/05, 
apensado, com Substitutivo (Relator: Dep. 
Moreira Franco); e do Relator da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
designado em Plenário, pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa des-
te, dos de nºs 5.691/05, 5.826/05 e 5.840/05, 
apensados, e do Substitutivo oferecido pelo 
Relator da Comissão de Finanças e Tribu-
tação; e, no mérito, pela aprovação deste 
e do Substitutivo oferecido pelo Relator da 
Comissão de Finanças e Tributação (Rela-
tor: Dep. Antonio Carlos Biscaia).

Tendo apensados os PLs nºs 5.691/05, 
5.826/05 e 5.840/05.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
oradores inscritos para discutir a matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste 
momento é importante que V.Exa. determine a todas 
as Comissões que encerrem seus trabalhos para que 
os Parlamentares possam acorrer ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência atenderá ao pedido de V.Exa., porque ele 
é regimental.

A Presidência determina a suspensão dos traba-
lhos de todas as Comissões e de quaisquer outros ór-
gãos técnicos da Casa que estejam funcionando para 
que seus membros venham imediatamente ao plenário 
e nós possamos iniciar a discussão da matéria. Já foi 
distribuído o parecer do Relator; portanto, a matéria 
está em condições de ser discutida e votada.

A partir de agora, conforme reza o Regimento In-
terno, qualquer decisão tomada por órgãos técnicos da 
Casa será declarada nula, em face do início da Ordem 
do Dia, que tem prioridade sobre o funcionamento das 
demais Comissões Técnicas.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gastão Viei-
ra. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Nazareno 
Fonteles. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fer-
nandes. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado João 
Fontes.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
povo brasileiro que nos assiste pela TV Câmara, todos 
acompanharam, no ano passado, o desenrolar da crise 
que se instalou no País com as denúncias da compra 
de Deputados, com a criação do valerioduto, com a 
formação de quadrilha no Palácio do Planalto, sob a 
coordenação do Deputado cassado José Dirceu. 

O Brasil começou a conhecer novas palavras, 
como mensalão, Marcos Valério, valerioduto, e soube 
também que o Deputado José Genoíno, que tínhamos 
como ícone da nossa vida pública, participava de todo 
esse processo, juntamente com Sílvio Pereira, do Land 
Rover, e essa turma toda. Tomamos conhecimento 
também de como era o financiamento das campa-
nhas, muito embora todos nós, que acompanhamos 
a vida pública brasileira, saibamos que esse processo 
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de corrupção não nasceu somente nas campanhas 
políticas. 

Passadas essas campanhas, ficou comprovado, 
já na CPMI dos Correios e nas denúncias do também 
ex-chefe do mensalão, Roberto Jefferson, que, após 
as eleições, o esquema montado para corromper o 
País, para tirar o dinheiro da merenda escolar, do 
leite das crianças, da educação, das estradas, era 
usado para arrecadar recursos de empresas estatais, 
como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, 
a PETROBRAS, os Correios. Todas essas denúncias 
foram divulgadas na imprensa. 

Precisaríamos, então,  de uma reforma política 
ampla sob todos os aspectos. Ela já deveria ter sido 
feita há muito tempo, a fim de que houvesse a verti-
calização e a diminuição do número de partidos, para 
acabar com os partidos de aluguel. Mas a verdade é 
que o Congresso Nacional não se ateve à construção 
de um projeto de reforma política que atendesse os 
partidos e dificultasse a corrupção nas campanhas 
eleitorais.

Sr. Presidente, é claro que todos nós pugnamos 
por um processo de diminuição de custo de campa-
nha, mas não podemos fazer uma reforma política de 
meia-sola. É claro que queremos reduzir os custos de 
campanha, porque, quando os trios elétricos vão para 
as ruas tocar, são pagos pelos tesoureiros dos grandes 
partidos – PT, PSDB, PFL –, que têm ligações com os 
grandes empresários do País. 

Quando o PT era Oposição, fazíamos campanha 
vendendo estrelinha, com carrinho de som de alguns 
pequenos sindicatos. Saíamos pelas ruas vendendo 
camisa, arrecadando dinheiro. Mas ficou comprovado 
que aquilo tudo era uma fantasia. Na realidade, o que 
acontecia nos vasos comunicantes subterrâneos da 
corrupção, na qual o PT se encampou e se quedou, 
era muito mais grave e muito mais forte.

  Sr. Presidente, não podemos diminuir os custos 
de campanha implantando outro processo que não atin-
ja aquilo que é mais grave: a existência de caixa 2. 

Precisamos promover uma reforma política e 
aprovar primeiro uma lei que impeça aos cassados de 
serem candidatos nas próximas eleições. 

Um candidato de determinado Município do Es-
tado de Sergipe, cuja candidatura foi cassada por 
corrupção, pôde se candidatar e há 2 meses ganhou 
novamente as eleições. 

Portanto, precisamos fazer ampla reforma, a re-
forma da vergonha neste País. É necessário passar 
para os nossos filhos e para o Brasil a auréola de que 
o povo precisa confiar em seus governantes – Sena-
dores, Deputados, Governadores, Prefeitos e Vereado-
res. Não aceitamos somente essa reforma política de 

meia-sola, muito embora a consideremos importante 
para reduzir os custos de campanha.

Para finalizar, acredito que este processo poderá 
avançar em alguns pontos. O Deputado André Figuei-
redo, que se encontra à frente do nosso partido, está 
cuidando da matéria. 

O PDT quer, sim, votar projeto político morali-
zador que acabe com a contratação de trio elétricos. 
Estes se transformaram em bandidagem no País, 
porque não temos mais candidatos autênticos, mas a 
montagem de um candidato, como foi feito por aquele 
rapaz que todos conhecem, o Duda Mendonça. Em 
meio à corrupção, ele conseguiu transformar o Presi-
dente Lula num boneco, num ventríloquo, numa fanta-
sia para que o povo brasileiro acreditasse naquilo que 
não era verdade.

Sr. Presidente, deixo registrada minha indignação 
por não realizarmos ampla reforma política que atenda 
aos interesses da Nação e do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para discutir a matéria, ao ilustre Depu-
tado Paulo Rubem Santiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em termos gerais, manifesto meu apoio à 
reformulação das regras de propaganda eleitoral para 
as eleições de 2006. Entretanto, quero abordar alguns 
problemas que me parecem sérios e ensejarão cer-
tamente o entendimento das Lideranças desta Casa, 
a fim de promoverem algumas alterações no relatório 
apresentado pelo Deputado Moreira Franco. Refiro-me 
à grave questão do impedimento. 

É vetado aos candidatos às eleições de 2006 
servir-se de alguns instrumentos de divulgação de 
suas candidaturas. Não entendo, por exemplo, o fato 
de ser proibido ao candidato distribuir os conhecidos 
bottons ou distintivos, mas ser permitido aos de gran-
de poder aquisitivo a utilização de frontlights, backli-
ghts e outros lights da vida elaborados da noite para 
o dia e instalados em viadutos, avenidas centrais, vias 
de acesso às principais cidades das grandes regiões 
metropolitanas do País.

É  um contra-senso impedir um candidato ou uma 
coligação a divulgação de suas campanhas por meio 
de pequenos distintivos. Mas, por outro lado, permitem 
aos comitês que dispõem de maior volume de recur-
sos utilizarem-se de grandes instrumentos luminosos, 
que invadem as principais avenidas, viadutos e pontes 
das principais cidades do País. Também considero um 
contra-senso impedir o uso de bonés e camisetas na 
campanha eleitoral. 
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Se se estabelecer o máximo rigor possível, esta 
será a campanha da sala de visitas em que os candi-
datos mais bem aquinhoados chegarão aos Municípios, 
reunir-se-ão com Prefeitos e Vereadores, acertarão o 
custo da campanha, e o povo não verá nenhuma publi-
cidade nas ruas. Mas, com certeza, será estabelecido 
um acordo na sala de visitas da casa do Prefeito ou da 
liderança maior do Município para que os votos sejam 
amealhados com uma grande tarrafa e pescados pelos 
que têm maior poder aquisitivo.

Por isso, faço um apelo às lideranças para que 
cheguem a um entendimento. Evidentemente, os me-
gatrios elétricos não deverão mais ser permitidos, mas 
é um contra-senso impedir que o candidato disponha 
de um carro de som para ir até a porta da fábrica, do 
mercado público, da feira livre apresentar suas propos-
tas e dali sair para outra localidade, a fim de realizar 
inúmeros comícios-relâmpagos, ao longo da campa-
nha, nas regiões metropolitanas das médias e gran-
des cidades. Não dá para comparar um trio de não sei 
quantos mil watts de potência com um pequeno carro 
de som, que muitas vezes só serve para o candidato 
falar aos que estão ao seu redor.

Então , não vamos tentar estabelecer – entendo 
não ser essa a preocupação do Relator – o controle 
absoluto, o rigor total, porque isso vai, evidentemente, 
promover desigualdades. Há candidatos que conse-
guem amealhar muitos recursos para suas campanhas, 
mas outros contam apenas com a militância pobre.

Portanto, dirijo meu apelo às Lideranças para que 
reformulemos o parecer do Relator.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Depu-
tado Pedro Fernandes. (Pausa.) . 

Concedo a palavra, para discutir a matéria, ao 
nobre Deputado André Figueiredo.

A matéria está em regime de urgência. Em vez 
de 5 minutos, S.Exa. disporá de 3 minutos.

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, antes de mais nada, vale ressaltar a ampla 
capacidade de diálogo do Relator, nobre Deputado 
Moreira Franco, no intuito de encontrar um caminho 
que realmente minimize todos os desgastes ocorridos 
pelas campanhas políticas, em razão dos exorbitantes 
custos em que incorrem alguns candidatos.

Entretanto, vale também fazer uma pequena 
análise. Onde está a corrupção? A corrupção não 
está basicamente no ano eleitoral. Para os corruptos, 
esse desvio de conduta se encontra no exercício do 
mandato ou fora dele. Temos de avaliar o substitutivo 
do Deputado Moreira Franco. Senão vejamos: o art. 
24 enumera as entidades ou instituições proibidas 

de doar recursos. Nele  estão pessoas jurídicas sem 
fins lucrativos, que recebem recursos do exterior. 
Por que as sem fins lucrativos e não as com fins lu-
crativos? Por que as multinacionais podem doar re-
cursos para eleger Deputados de sua base social e 
algumas entidades menores sem fins lucrativos, mas 
que têm compromisso com o povo brasileiro, não po-
dem fazê-lo? Da mesma maneira que dizem que são 
proibidos os permissionários e concessionários de 
serviços públicos, também não atacamos os deten-
tores de carta-patente do sistema financeiro, apesar 
de serem os maiores doadores de hoje, os maiores 
beneficiários desta perversa política econômica que 
ataca o povo brasileiro. 

É muito difícil evitar que o eleitor possa, de re-
pente, distribuir camiseta do seu partido ou do seu 
candidato. Que se proíba a distribuição, mas proibir a 
utilização será difícil. 

Cabe, então, a pergunta: se vamos estipular um 
teto, por que não inserir nele todos os itens? Se o 
teto for de 60 mil reais e o candidato quiser gastar 
todo esse dinheiro com camisetas, vamos fiscalizar 
se o valor utilizado foi exatamente esse. De qualquer 
maneira, será difícil a fiscalização. Ao mesmo tempo, 
será difícil evitar que o adversário político mande fazer 
objetos e os distribua, imputando ao seu concorrente 
aquela distribuição. 

Diz o art. 40-A: 

“Art. 40-A. Simular os crimes previstos 
nesta lei, visando imputar falsamente a con-
duta a outrem, sujeita o infrator às mesmas 
penas neles previstas”.

Isso no caso de ser candidato. Se não o for, não 
incorrerá em penalização nenhuma, mas vai ter uma 
grande dor de cabeça. Isso faz com que as eleições, 
mais uma vez, sejam discutidas nos gabinetes. 

Os que fazem propaganda política por meio de 
outdoor são candidatos populares, que têm acordos 
com Prefeitos, com grandes currais eleitorais. Esses  
continuam a utilizar o caixa 2. O que coibimos, com 
esse projeto de lei, da maneira como está, é o caixa 1. 
Se estamos estipulando um teto, que sejam incluídos 
aqueles bens que naturalmente são divulgados e uti-
lizados principalmente pelos militantes de candidatos 
de partidos de base social. Não queremos campanhas 
milionárias.

Cabe ressaltar que a proibição de trios elétricos é 
um avanço, assim como a de algumas entidades. Mas 
precisamos discutir claramente a questão, senão va-
mos nos tornar reféns até mesmo daqueles voyeurs 
que ficam atentos à Internet, questionando qualquer 
tipo de receita ou de despesa nela incluída.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

falar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja. (Pausa) .

Para falar a favor, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Eduardo Valverde. S.Exa. dispõe de 3 mi-
nutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não há como fortalecer a democracia brasilei-
ra e possibilitar que o eleitor tire da sociedade seus 
representantes para que, no Parlamento ou no Poder 
Executivo, possam expressar sua vontade, num sis-
tema eleitoral em que o abuso do poder econômico é 
permitido e  os recursos de marketing acabam crian-
do falsas ilusões.

Democracia é algo muito material, muito concreto, 
muito real. Transformar a realidade em ficção distorce 
a vontade popular, a democracia e não permite que a 
população construa referenciais políticos sólidos. De-
mocracia é feita de alternância de poder, de alternância 
de governo, que só ocorre verdadeiramente quando 
há na sociedade sólidos referenciais ideológicos, po-
líticos e programáticos.

É correto que haja limite aos gastos eleitorais, 
porque, historicamente, no Brasil, há verdadeiro abuso 
do poder econômico. 

Em seminário internacional sobre reforma políti-
ca realizado pela Câmara Federal no ano passado, o 
representante da Corte Constitucional alemã informou 
que a Alemanha, na última eleição federal, gastou 50 
milhões de dólares no seu processo eleitoral, envolven-
do gasto de partido, de candidato e do Estado.

Ora, 50 milhões de dólares, no Brasil, represen-
tam o gasto de 2 candidatos em uma unidade fede-
rada. Não é nem em eleição nacional; é o gasto de 
2 candidatos, com caixa 1 ou com caixa 2. Isso não 
pode continuar.

O projeto apresentado para limitar gastos e es-
tabelecer certas proibições é correto. Sou favorável a 
ele, mas não há como aprová-lo se não estabelecer-
mos um teto que permita nivelar os candidatos, nivelar 
economicamente os partidos, para que a população 
não veja o midiático, não veja a propaganda, não veja 
o marketing, mas sim a qualidade do discurso, a qua-
lidade programática e ideológica do candidato. Aí , sim, 
teremos uma eleição correta, limpa. A sociedade deverá 
ver a eleição não como uma grande festa, mas como 
um momento cívico importante para a democracia.

Por essa razão, Sr. Presidente, sou favorável ao 
projeto, com algumas restrições.

O  SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir contra a matéria, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Partido Socialismo e Liberdade vai apresentar um 
substitutivo global sobre a questão eleitoral, os finan-
ciamentos de campanha e o pensamento da opinião 
pública a respeito do tema.

Se o Congresso Nacional quisesse fazer refor-
ma política de verdade, deveria ter acabado com o fi-
nanciamento privado de campanha. Este deveria ser 
público, com controle público e da sociedade. Mais do 
que isso, a doação privada deveria ser punida não só 
com cassação de registro ou de mandato, mas com 
cadeia, inclusive para doadores de campanha que fa-
zem caixa 2, não declaram à Receita Federal e doam 
a candidatos.

Essa é  a verdadeira reforma política que devemos 
fazer. Do contrário, vamos verificar que, para a opinião 
pública, vão interessar a transparência e a admissão 
de tetos para a doação de campanha.

Entendemos que o setor privado deve sair das 
doações de campanha, que têm de ser solidárias, 
voluntárias e explícitas. Deve-se estabelecer um teto 
para gasto de campanha que seja razoável para a po-
pulação, não como consta do substitutivo do Deputado 
Moreira Franco. Parece-me que deixar isso para a lei, 
para o dia 10 de junho, é jogar essas questões para 
as calendas, não resolvendo o problema e tocando a 
campanha nos moldes das anteriores.

Em segundo lugar, entendemos que as doações 
devem ser restritas para o setor privado. Deve haver 
redução para 0,5%.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, entendemos que 
a transparência do processo e o acompanhamento pela 
opinião pública, pela rede mundial de computadores, a 
Internet, devem ser feitos de 15 em 15 dias, no máxi-
mo, com a lista dos doadores. Os doadores não devem 
ser postos ali. Não devem ser colocados aqueles que, 
inclusive, vão, consciente e voluntariamente, pôr os 
seus nomes, passar os seus cheques cruzados, para 
mostrar que acreditam naquela candidatura majoritária 
ou proporcional e querem contribuir com a campanha 
para poder fiscalizar e controlar o seu representante, 
seja no Executivo, seja no Legislativo.

Prestar  contas no final da campanha é ganhar 
tempo para arrumar a Casa e fazer declaração poste-
rior. Não aceitamos isso. Entendemos que a maneira 
correta de agir é divulgar a arrecadação e os gastos 
de 15 em 15 dias para serem acompanhados por todo 
o público: pelos partidos, pela Receita Federal, pela 
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Justiça Eleitoral e particularmente pelo cidadão brasi-
leiro, que poderá verificar como está a campanha do 
candidato que ele quer apoiar.

Esta Casa tem de dar uma resposta à altura, 
radicalizando o processo e não fazendo uma reforma 
de meia-sola.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente.

O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Tarcísio Zimmermann. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Rogério Teófilo. 
(Pausa.) .

Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina, 
para falar favoravelmente à matéria.

A  SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas Parlamen-
tares, inscrevi-me para discutir a matéria porque estou 
envolvida no debate sobre o tema da reforma política 
desde que assumi o meu mandato nesta Casa. 

Entendo que grande parte dos problemas insti-
tucionais do País são devidos a um sistema político 
não adequado aos novos tempos e às necessida-
des e demandas da sociedade brasileira. O Brasil 
tem sentido o impacto da revolução científica, da 
revolução tecnológica e da globalização econômica 
em que está envolvido. Isso, evidentemente, altera 
a estrutura social, as relações de poder. O quadro 
social, em todos os aspectos, sem dúvida alguma, 
altera-se em função da realidade mundial, que in-
terfere na realidade de cada país e de cada povo. 
Naturalmente, com o Brasil não é diferente. O País 
sofre esses impactos e tem de dar uma resposta às 
modificações feitas nas relações sociais, econômi-
cas e de poder. 

Lamentavelmente, o nosso sistema político está 
defasado. Ele é absolutamente inadequado aos novos 
tempos em que vivemos. A  meu ver, não são medidas 
pontuais ou alterações superficiais de um sistema com-
plexo que vão alterar de forma eficaz uma realidade 
que precisa ser alterada na sua essência, na sua es-
trutura, na sua substância. É claro que uma ou outra 
medida pode, de alguma forma, alterar para melhor al-
guma situação que reiteradamente se mostra negativa 
do ponto de vista do processo eleitoral, do processo 
político e da organização partidária. Mas não podemos 
gerar na sociedade a expectativa de que os problemas 
políticos e institucionais que o País vêm enfrentando 
vão ser resolvidos com medidas pontuais, que não 

vão ao fundo da questão e que supõem uma reforma 
estrutural do nosso sistema político-eleitoral-partidário. 
Certamente, essa proposta não resolve a questão. É 
necessário, portanto, inserir na agenda do País, na 
agenda do Congresso Nacional, em particular desta 
Casa, as questões mais estruturais e mais estratégicas 
do processo político-eleitoral-partidário.

Não acredito que essa medida vá resolver os 
problemas. O pior é que ela vai gerar uma expectativa, 
que será frustrada junto à sociedade. 

Obrigada, Sr. Presidente.
O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Babá, que falará 
contrariamente à matéria.

O SR. BABÁ (PSOL – PA. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companheiros 
trabalhadores que nos assistem pela TV Câmara e nos 
ouvem pela Rádio Câmara, este debate veio do Senado 
Federal com a desculpa de que iria combater o caixa 
2. Por causa do escândalo do mensalão, surgiu a pre-
ocupação com a avaliação que se fazia do Congresso 
Nacional e decidiu-se por medida que, supostamente, 
viria moralizar as eleições de 2006.

Entretanto, o que se percebe nesse projeto é que 
o financiamento privado permanece. Se quiséssemos 
efetivamente moralizar as eleições, somente a ado-
ção do financiamento público estritamente fiscalizado 
seria a solução. Tal medida nos levaria a uma eleição 
sem caixa 2 e sem a absurda situação que ocorre no 
período pós-eleitoral, exibida pelos financiadores de 
campanha. Estes, evidentemente, investem durante a 
eleição para usufruir muito mais do dinheiro público no 
período pós-eleitoral. Foi o que se percebeu em todas 
as eleições e que agora está exposto nos escândalos 
que estão sendo investigado pelas CPIs dos Correios 
e do Bingo.

Nós, do PSOL, apresentamos substitutivo a esse 
projeto para tentar adicionar alguns pontos em benefí-
cio do processo eleitoral e sua fiscalização.

Vejam bem. O projeto, da forma como está, man-
tém os doadores privados, apesar de determinar que 
o candidato terá a obrigatoriedade de apresentar, via 
Internet, sua prestação de contas a cada período. Po-
rém, os nomes dos doadores não serão divulgados, a 
não ser após as eleições. Portanto , os doadores não 
serão fiscalizados e a população não terá condições 
de acompanhar quais são os financiadores das cam-
panhas de cada candidato.

Entendemos também que a discussão que nós 
queremos travar, da moralização eleitoral, não vai 
ocorrer por meio dessa lei. Nós apresentamos substi-
tutivo para ter o direito de votar em um projeto, porque 
achamos que esse remendo que está sendo feito vai 
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continuar beneficiando aqueles candidatos que têm 
altos financiamentos. Evidentemente, a reforma polí-
tica necessária deveria ter sido votada por esta Casa 
e não o foi.

Os candidatos que têm financiamentos de em-
presas multinacionais, de bancos, de grandes empre-
sas rurais continuarão recebendo os benefícios em 
detrimento da maioria dos candidatos, que não terão 
acesso a eles porque não querem ou porque querem 
– não é o nosso caso – o financiamento privado, mas 
este, evidentemente, será restrito a alguns candidatos 
e a alguns partidos desta Casa.

Portanto, ressaltamos que o nosso posiciona-
mento é contra essa enganação que se está querendo 
fazer à população. Deve-se apresentar um substitutivo 
que atenda em parte ao eleitorado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga, que 
falará a favor da matéria.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, evidente que esse relatório é um avanço. 
Sentimos do Deputado Moreira Franco a vontade de 
ajudar. No entanto, Sr. Presidente, temos preocupação 
em relação a 2 artigos. 

O primeiro artigo, infelizmente, trata de esta-
belecer o limite do uso de equipamento de som em 
1.500 watts. 

O objetivo dessa emenda é proibir o abuso eco-
nômico, o poder econômico. No entanto, todos nós sa-
bemos que um trio elétrico é um mínimo dispensável 
para um candidato. Não conheço um trio elétrico que 
tenha menos de 10 mil watts de potência. Portanto, é 
um excesso de zelo limitar em 1.500 watts os equipa-
mentos de som. 

Acredito até que vários partidos já estão fazendo 
suas emendas de destaque para que seja suprimido 
esse limite de som, que não é tão importante quanto 
o limite do tempo, das horas. Acho  que a permissão 
até as 22h é uma medida salutar.

Sr. Presidente, tenho outra preocupação. Pare-
ce-me que o Relator a ela não deu muita atenção. O 
art. 37 refere-se à proibição de cartazes e faixas em 
postes e bens públicos. A medida é acertada. No en-
tanto, sabemos que, numa campanha política, alguns 
candidatos certamente afixarão cartazes de seus ad-
versários em lugares proibidos.

Ora, o texto do § 1º do art. 37 diz:

“Art. 37. .................................................
§ 1º A veiculação de propaganda em 

desacordo com o disposto no caput deste 
artigo sujeita o responsável, após a notifica-
ção (...)”

Cadê a investigação, a comprovação de que foi 
aquele Parlamentar quem colocou seu cartaz em lo-
cal público? Portanto, deve haver um mínimo de zelo, 
porque esse tipo de atitude é corriqueira.

O que se pretende é que, em seguida à expressão 
“após a notificação”, inclua-se “e a evidente comprova-
ção de que o candidato usou local público para afixar 
seu cartaz ou faixa”. Não se pode basear apenas na 
notificação, senão vários colegas serão apenados a 
restaurar patrimônio público. Depois, se provada sua 
inocência, ele ficará com o prejuízo?

Eram  esses 2 reparos que gostaria de fazer. Evi-
dentemente, a emenda constitucional moralizará, ao 
mesmo tempo em que permitirá que a ideologia polí-
tica se sobreponha ao poder econômico.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

discutir, concedo a palavra à nobre Deputada Luciana 
Genro, que falará contra a matéria.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o que está em 
debate hoje é muito grave.

Evidentemente que o combate ao poder econô-
mico não está contemplado no substitutivo do Depu-
tado Moreira Franco. Existem distorções inaceitáveis. 
Por exemplo, a possibilidade de se utilizar outdoors 
e a proibição da pichação em muro favorecem os can-
didatos que têm recursos; os que não têm, não terão 
acesso aos outdoors nem poderão pichar os muros, 
colar cartazes, espalhar faixas pelos viadutos, o que 
é uma forma de propaganda barata.

Estão apresentando um substitutivo global, cujas 
distorções, no nosso entendimento, levam ao abuso do 
poder econômico e ao caixa 2, que não terminarão com 
essa proposta que está sendo votada hoje de  limitar 
gastos. Tais gastos só seriam verdadeiramente limita-
dos se acabássemos com os financiamentos privados 
de campanhas eleitorais. O PSOL defende essa ne-
cessidade e apresentou uma proposta muito simples: 
a proibição de doações de bancos e de empresas que 
se relacionam com o Poder Público. Isso seria o mí-
nimo necessário para combater o abuso econômico, 
mas essa proposta não foi aceita. 

Defendemos ainda que, na divulgação das contas 
de campanha pela Internet, constem os nomes dos do-
adores. O eleitor tem de saber quem está financiando 
o seu candidato a Deputado, a Governador ou a Se-
nador. Essa proposta também não foi aceita. 

O que está se vendo no substitutivo do Deputado 
Moreira Franco é uma restrição à livre expressão da 
militância política e total liberação para cabos eleitorais 
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pagos, que não sofrerão nenhuma restrição. Proíbe-se 
showmícios, mas permite-se a contratação de quantos 
cabos eleitorais pagos o candidato desejar. Que forma 
estranha de combate ao abuso do poder econômico é 
essa, em que o militante não poderá usar um broche do 
seu candidato no dia da eleição, mas o cabo eleitoral 
pago poderá continuar, de casa em casa, arregimen-
tando os votos dos eleitores?

Sr. Presidente, o PSOL não está de acordo com 
essa proposta e apresenta um substitutivo e uma 
emenda. Chamo a atenção, particularmente, daqueles 
Deputados que têm militância e que não fazem suas 
campanhas com cabos eleitorais pagos. São poucos, 
é verdade, mas sei que ainda existem. 

A  emenda que estamos propondo é para dar livre 
expressão à militância, a fim de que faça a campanha 
eleitoral sem ficar refém dos partidos com dinheiro 
para contratar cabos eleitorais, para colocar outdoor 
e comprar votos dos eleitores na surdina.

A proposta não terminará com a compra de vo-
tos e não dará transparência às campanhas, porque 
não identificará os doadores nem coibirá o abuso do 
poder econômico. Continuará possível a doação dos 
bancos e das empreiteiras que servem ao Poder Pú-
blico e compram apoio dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência registra, com muita satisfação, a presen-
ça na Casa do ex-Deputado, por 8 mandatos, Antonio 
Ueno.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros, que 
falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter 
Pinheiro. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pastor 
Frankembergen. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Ro-
sinha. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo 
Caiado. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Riba-
mar Alves. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Mendes 
Ribeiro Filho. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Vicente 
Arruda. (Pausa.).

Concedo a palavra à nobre Deputada Fátima 
Bezerra. (Pausa.) 

Concedo  a palavra ao nobre Deputado Mendes 
Ribeiro Filho, para falar favoravelmente à matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, é para falar a favor ou contra a matéria?

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência chama a atenção dos ilustres colegas que 
há orador na tribuna.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presidente, 
inscrevi-me para falar contrariamente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
uma circunstância singular, nobre Deputado Mendes 
Ribeiro Filho, pois V.Exa. está inscrito para falar contra 
e a favor da matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Prefiro falar 
contra. É a inscrição que me cabe.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. vai me perdoar, mas há oradores inscritos antes 
de V.Exa. para falar contrariamente à matéria.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Perfeito. Eu 
aguardo.

O  SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Vicente Arruda, que 
falará a favor da matéria. (Pausa.) .

Concedo a palavra à nobre Deputada Fátima 
Bezerra. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Neucimar 
Fraga. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano 
Zica. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando 
Ferro. (Pausa.).

Concedo  a palavra ao nobre Deputado Nelson 
Pellegrino, para falar contrariamente à matéria.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, considero fundamental que esta Casa, em sinto-
nia com o momento político em que estamos vivendo 
no País, possa, em conjunto com o Senado Federal, 
adotar medidas no sentido de coibir o poder econô-
mico nas eleições no Brasil. Uma parte da crise que 
estamos vivenciando, sem dúvida alguma, pode ser 
atribuída às lacunas do sistema eleitoral e partidário 
brasileiro.

Aliás, acho que, desde o início da nossa Legisla-
tura, deveríamos ter enfrentado a reforma do sistema 
eleitoral e partidário. No caso do sistema partidário, 
a adoção da fidelidade partidária por 4 anos é a úni-
ca forma de fidelizar o partido, é a força que temos 
de dar às instâncias partidárias – mais do que já têm 
– para estabelecerem um controle sobre suas banca-
das e seus filiados. O sistema de frentes partidárias 
por 4 anos, eliminando-se as coligações, possibilita o 
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enfrentamento do problema do sistema eleitoral bra-
sileiro, que permite o abuso do poder econômico e a 
utilização do Poder Público, o que faz com que tenha-
mos tantas distorções.

Este  projeto avança de forma importante ao 
procurar limitar os gastos eleitorais, por exemplo, na 
instituição de um teto. É fundamental essa medida, 
tendo-se o cuidado de limitá-lo num patamar razoável. 
O projeto prevê que essa limitação seja por lei e, na 
sua omissão, pela Justiça Eleitoral. 

Temos de estabelecer um critério razoável para 
isso, porque não podemos fixar um teto absurdo que 
permita ao poder econômico continuar atuando sob a 
proteção desse manto. Devemos estabelecer limites 
para a fixação desse teto, seja pela Justiça Eleitoral 
seja pela legislação, para evitar a influência do poder 
econômico. Ou seja, que seja um conjunto de medi-
das que visem à redução dos gastos com campanha 
eleitoral.

Tenho conversado com o Relator Moreira Franco 
e reconheço que o conjunto de medidas aqui proposto 
é justo e correto, mas uma delas o projeto não contem-
pla. Temos de estabelecer limites para contratação de 
pessoal, porque sabemos que essa é hoje uma das 
formas de compra de voto. Exemplifico: colocar 3 ou 4 
mil pessoas na rua segurando bandeira de propaganda 
é uma forma de comprar voto também. Mas o projeto 
não tem mecanismos de coibir isso. 

Então, essa seria uma das formas de que po-
deríamos lançar mão para reduzir o custo das cam-
panhas. Infelizmente, isso é igual a boi no pasto. 
Diz-se que tem mil, mas pode ter 5 mil. Quem é que 
vai contar? Por isso, temos de estabelecer um limite 
para contratação de pessoal. Essa atitude limitará a 
compra de voto. 

Há várias formas de se comprar voto e uma delas 
é contratando para trabalhar em campanha, botando 
10 mil ou 20 mil pessoas para segurar bandeira, por 
exemplo. Temos de fechar a porta para isso também. 

O tempo é curto e não posso comentar todos 
os aspectos que gostaria, contudo, duas observa-
ções gostaria de ressaltar. Primeiro , precisamos de 
algum parâmetro para a lei em relação aos gastos da 
campanha, isso não pode ficar em aberto; segundo, 
algum parâmetro para contratação de pessoal, jus-
tamente para que possamos limitar e fechar a por-
ta para mais esse que pode ser um instrumento de 
compra de voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência registra a preocupação de V.Exa. com o 
visível esvaziamento do plenário, e a matéria é extre-
mamente importante. E relembra aos Srs. Deputados 
o que disse ontem o Presidente Aldo Rebelo: na se-

gunda-feira, haverá votação e painel com todos os 
seus efeitos; sessão deliberativa na segunda-feira, 
uma vez que, na quarta-feira, a sessão será solene, 
sem votações.

Então, vamos ter sessões deliberativas na se-
gunda-feira e na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Pauderney Avelino, 
que falará contrariamente à matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado José 
Thomaz Nonô, Sras. e Srs. Deputados, na verdade, 
precisamos de legislação que seja uma reforma po-
lítica, uma reforma de campanhas e uma reforma de 
partidos.

O que estamos fazendo hoje nada mais é do que 
um arremedo de lei. Estamos propondo a redução de 
alguns gastos de campanha, mas não estamos ferindo 
o processo que precisamos ferir.

Quem  me garante que esta lei que estamos apro-
vando vai inibir o caixa 2? Quem me garante que esta 
lei que estamos aprovando vai tornar nossas campa-
nhas mais transparentes?

Sr. Presidente, queremos uma lei que mude, so-
bretudo, os costumes no País. Não adianta ficar aqui 
como se estivéssemos num laboratório fazendo ex-
periências químicas para depois levá-las à vida real, 
porque a coisa não vai acontecer. Precisamos, sim, 
de uma Justiça Eleitoral mais eficiente, que fiscalize 
melhor as eleições em todos os níveis.

Na ausência de uma lei que vise modificar todo 
o sistema político-partidário eleitoral, estamos fazen-
do uma lei que simplesmente reduz alguns custos das 
campanhas.

Vamos votar. Mas há aqueles doutores da lei que 
entendem que mesmo a redução de custos que esta-
mos votando pode ferir o processo eleitoral. E lá vai de 
novo a decisão para o Tribunal Superior Eleitoral.

De  qualquer forma, vamos votar! Vamos vo-
tar, porque a distribuição de brindes, de camisetas, a 
proibição de showmícios, enfim, esses materiais que 
infestam as campanhas eleitorais terão um fim nesta 
eleição.

Sr. Presidente, na ausência de uma reforma que 
venha aprofundar, melhorar, e, repito, inclusive os cos-
tumes, vamos votar este remendo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a liberdade de imprensa é um direito fundamental do 
Estado Democrático. Não existe meia liberdade de 
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imprensa; ou é a liberdade ampla e irrestrita ou a li-
berdade de imprensa não existe.

Cumprimento  o Relator pelo projeto apresenta-
do, mas coloco-me contra o dispositivo que acaba com 
a liberdade de imprensa. Passei a noite recebendo 
telefonemas de jornais do interior do Rio de Janeiro 
– Itaperuna, Niterói, São Gonçalo –, porque foi esta-
belecida uma penalidade não para o partido político 
que faz a propaganda, mas para o dono do jornal, 
para o jornal.

Esse dispositivo agride a liberdade de impren-
sa. O inciso IX do art. 5º da Constituição Federal diz 
textualmente: “IX – é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;”. No mo-
mento em que se restringe um órgão de imprensa a 
receber publicidade política, acaba-se com a liber-
dade de imprensa.

Informo ao ilustre Relator que a direção do jornal 
O Fluminense, de Niterói, cidade que administrou, 
está assustada com a possibilidade de sofrer uma 
punição.

Não podemos estabelecer meia liberdade de 
imprensa; não podemos permitir que os jornais sejam 
proibidos de veicular propaganda partidária. E, se vei-
cularem, a penalidade tem de ser para o partido e não 
para o jornal, para o dono do jornal. Isso é coação.

Faço um apelo a todos os Deputados: defendam 
a liberdade de imprensa no Brasil, eliminando o artigo 
que a restringe.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência comunica formalmente que estão encer-
radas as inscrições. Caso contrário, não acabaremos 
esta pauta de discussões nunca.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Isaías Silvestre. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao nobre Deputado Mendes 
Ribeiro Filho. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Pompeo 
de Mattos. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Raul Jung-
mann. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Almir 
Moura. (Pausa.).

Concedo a palavra ao nobre Deputado Chico 
Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, com grande atraso 
e sob a espada da inconstitucionalidade, estamos dis-
cutindo modificações na Lei Eleitoral.

Inicialmente, deixo os elogios de praxe e since-
ros ao trabalho do Relator, pois conciliar os diversos 
interesses e as diversas divisões, inclusive sobre o 
sentido de uma campanha eleitoral não é fácil. Agora 
estamos operando nesta dificuldade geral: modificar 
regras a menos de um ano do pleito.

O objetivo proclamado é o de reduzir gastos. Não 
há, porém, redução de gastos sem se ampliar a trans-
parência. Mas não se podem reduzir gastos e acabar 
com a política. Este é o grande problema: o temor 
dos Valérios nos levará fazer com que a campanha 
eleitoral se torne um velório, e o dia de ir às urnas, a 
festa da democracia, parecer a ida a um sepultamen-
to, porque há insuficiências e demasias na proposta 
que estamos examinando aqui. E é preciso ter muita 
atenção para isso.

Fico impressionado com esta Casa, mesmo em 
relação a algo que nos afeta diretamente, porque, pro-
vavelmente, 50% dos que exercem mandato tentarão 
a reeleição ou disputarão outro pleito. E há uma dis-
persão enorme.

O  Senado Federal ainda pode rejeitar tudo o 
que fizermos aqui, manter a lei draconiana exarada 
de lá, e acabou a conversa: não seremos mais Casa 
revisora.

Pontualmente, o PSOL expressa sua concepção 
de que fora do financiamento público de campanha só 
tem remendo novo em pano velho. Entendemos que há 
algo perigoso aqui e vamos apresentar destaque.

O Relator, talvez na pressa e/ou na pressão, 
simplesmente transformou o dia da eleição em dia de 
tristeza: não se pode portar uma bandeira, um broche, 
um dístico.

A mensagem do partido político, que temos de 
reforçar, podia estar consagrada, sim, em materiais sim-
ples, bancados pelo caixa oficial: camisetas, outdoor 
limitado, ao contrário do que acabou se proclamando 
aqui – a liberação geral, para a alegria das agências 
de publicidade –, mas outdoor restrito ao partido po-
lítico, quem sabe já com a lista de candidatos, e não 
mais uma campanha personalizada.

Sob a justificativa de cortar gastos, estamos li-
berando muita coisa e, sobretudo, não sendo transpa-
rentes. É meia transparência revelar o que se arrecada 
e o que se gasta, mas não proclamar o doador, a não 
ser depois do pleito; é o que o meu ex-companheiro 
Delúbio Soares disse uma vez no Diretório Nacional, 
Deputado Fernando Ferro: “Não revelar doador limi-
ta, porque outros vão pedir também”. E daí? E eles 
não querem!

Na  verdade, como bem lembrou o Deputado Miro 
Teixeira, há aqui um tom de anistia ao caixa 2 e de cos-
mético. A mudança não é fundamental. É claro que ter 
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uma lei que limite gastos é muito bom, mas podíamos 
limitar, desde já, o gasto declarado à média feita na 
campanha passada, seja para as candidaturas propor-
cionais, seja para as candidaturas majoritárias.

Cuidado, Sras. e Srs. Deputados: se não modifi-
carmos o texto, a campanha será muito pobre, muito 
triste, despolitizada, criminalizada, e o dia da eleição 
será uma tristeza geral, porque de assepsia absoluta. 
Esse é o grande perigo do projeto, feito aqui a toque 
de caixa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência pede a atenção do Plenário aos oradores, 
pois estamos discutindo matéria de importância para 
os próprios Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Tarcísio Zimmer-
mann, que falará a favor da matéria.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, o empresário Oded Grajew, Presidente do 
Instituto Ethos, afirmou recentemente, em entrevista 
para importante revista nacional, que o financiamento 
privado de campanha é um verdadeiro câncer para as 
democracias, porque aqueles que dispõem de dinhei-
ro acabam tendo representação, e aqueles que não 
dispõem terminam amargando representações, em 
geral, muito inferiores à sua representatividade real 
na sociedade.

Este  projeto de lei, de alguma forma, tenta re-
mendar a situação. Não tenho dúvidas de que o tema 
mais importante é o financiamento público de campa-
nha, uma reforma político-eleitoral profunda. Mas, ao 
restringir o abuso nos gastos eleitorais e aumentar o 
controle da sociedade sobre esses gastos, sem dúvida 
alguma, a proposta avança no sentido de democratizar 
o processo eleitoral.

Nessa dimensão, devemos aprová-la. Talvez a for-
ma proposta seja excessiva neste ou naquele aspecto. 
No entanto, atualmente, a salutar prática da militância 
política é prostituída: cabos eleitorais são pagos com 
valores inimagináveis para candidaturas que sabida-
mente não dispõem de recursos.

Portanto, a legislação necessita coibir gastos 
excessivos de campanha. De fato, é necessário que 
as eleições parem de ser um festival de gastança e 
de opulência, o que agride inclusive a maior parte 
dos eleitores devido às dificuldades que enfrentam. 
É necessário que as eleições não sejam o domínio 
daqueles que têm financiadores mais robustos, mais 
endinheirados.

Nesse sentido, cumprimento o Relator, que aten-
de, em boa parte, às perspectivas do próprio Partido 
dos Trabalhadores. A limitação dos gastos de campa-
nha, o estabelecimento de teto para esses gastos, e 
mecanismos mais eficazes de fiscalização e punição 
são essenciais e certamente melhoram a qualidade da 
democracia, ainda que não resolvam todos os proble-
mas de nosso viciado processo político-eleitoral.

Isso  será objeto de novas atribuições desta 
Casa, porque, sem dúvida alguma, na esteira dessa 
matéria, deveremos retomar, com força, contundên-
cia e a responsabilidade de quem quer a democra-
cia valorizada e afirmada, a reforma político-eleitoral 
do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao 
Sr. Deputado João Fontes. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rubem 
Santiago. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Júlio Del-
gado.

O SR. JÚLIO DELGADO (PSB – MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
estamos perto da tarde de uma quinta-feira, já quase 
chegado o final da convocação extraordinária, discutin-
do matéria incluída na pauta quase que de afogadilho, 
no final do prazo eleitoral no ano passado. Votada no 
Senado Federal, a proposta tinha como objetivo inicial 
tratar do fim de showmícios, de gastos de campanha 
e da distribuição de brindes.

O  que aconteceu com a PEC que visava promo-
ver alteração eleitoral até 31 de dezembro? Não deu 
tempo de ser votada. Tratava-se de matéria apresen-
tada em função da crise que vivia esta Casa e que o 
Poder Legislativo ainda vive. E ela continua na pauta 
para discussão.

Quero chamar os colegas Parlamentares a uma 
reflexão. Em Minas, há um ditado que diz: “Filho feio 
não tem pai”. O que começou muito ruim pode terminar 
muito pior. Estamos tentando uma legislação eleitoral 
que dependerá de regulamentação do Tribunal Supe-
rior e que, apesar dos esforços do nobre Relator da 
Comissão de Finanças e do Relator da Comissão de 
Constituição e Justiça, não tem sustentação.

Não podemos fazer legislação eleitoral dessa 
forma, para vigorar nas próximas eleições, daqui a 8 
meses. E quero dar um exemplo concreto da dificul-
dade. Os colegas Parlamentares estão atentos à situ-
ação da sua candidatura, e não se preocupam com o 
conhecimento ou com a preparação do eleitor. Daqui 
a um mês, o eleitor de Campos, a bela cidade do meu 
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amigo Paulo Feijó, vai participar de processo eleitoral, 
com muro pintado, com telemarketing autorizado, en-
fim, com toda a regra permitida no caixa 1. E, daí  a 
6 meses, participará de outro processo eleitoral, mas 
este obedecerá a outra legislação. Quer dizer, a legis-
lação será diferente daquela que ele viverá daqui 1 
mês. Isso é uma incoerência. 

O Poder Legislativo não pode fazer alteração de 
legislação eleitoral para comprometer processo do qual 
seus Parlamentares participarão. Não podemos per-
mitir que se faça alteração na legislação eleitoral em 
ano eleitoral. Ainda mais por meio de simples projeto 
de lei, quando deveria ser por projeto de lei comple-
mentar. Essa lei está cheia de equívocos.

Não podemos permitir que, apesar dos esforços 
do nobre Relator, uma coisa que começou ruim possa 
terminar muito pior. O que se está regulamentando é 
o caixa 1, não o caixa 2. Tratemos do projeto especí-
fico que veio do Senado. Como discutir se o cidadão 
deliberadamente quer ou não pintar o muro de sua 
casa? Vamos discutir pintura de muro ou utilização 
de telemarketing, se a conta vem na fatura da ope-
radora telefônica? Não há como fazer caixa 2 disso, 
Srs. Parlamentares. 

É preciso ter atenção para este projeto que 
começou ruim, no afogadilho da crise, e pode ter-
minar muito pior, repercutindo sobre as nossas 
atitudes, as nossas candidaturas e principalmente 
sobre aquele para o qual estamos pouco atentando, 
o eleitor, que ficará confuso, sem ter conhecimen-
to e capacidade de discernir o que é melhor para 
ele ou melhor para nós. Tenhamos atenção com o 
cidadão brasileiro.

Muito obrigado.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Com a pa-
lavra o Deputado Nazareno Fonteles. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Mú-
cio Monteiro, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PTB.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, talvez esta Casa esteja 
preocupada com o açodamento para votar a matéria, 
quando nós próprios vamos decidir sobre as regras 
que serão estabelecidas para as próximas eleições. 
Entendo que a pressa, em razão de já termos sido tão 

expostos – e já se expôs muito as vísceras desta Casa 
–, poderia mutilar nossas intenções e a boa vontade 
do Relator, que tem tido a paciência de ouvir a todos. 
Precisamos votar esse projeto com calma para que 
não construamos um monstro que, amanhã, possa 
nos prejudicar. 

A idéia é incentivar o caixa 1 e acabar com o caixa 
2, mas há algumas propostas que estimulam o caixa 
2 e punem o caixa 1. A meu ver, deveríamos votar o 
projeto e deixar os destaques para serem apreciados 
depois, com tranqüilidade, a fim de que a Casa não 
vote um projeto que fique pior do que está hoje, por-
que vamos acabar nos punindo. Como vamos dizer 
que somos candidatos? É preciso discutir também o 
estímulo àqueles que vão financiar as campanhas. Da 
forma como está colocada a proposta de aparecer na 
Internet, semanal, quinzenal ou mensalmente, vai expor 
o bem-intencionado e promover aqueles que preferem 
continuar no anonimato.

A dis posição do meu partido é votar o projeto 
e deixar a apreciação dos destaques para a próxima 
semana, a fim de que eles possam ser melhor e mais 
calmamente analisados, um a um, porque, no fim, ter-
mina ficando melhor como está hoje.

É o requerimento que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-

cia vai colocar em votação o requerimento do Deputado 
José Múcio Monteiro de encerramento da discussão.

O SR. MICHEL TEMER – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabo 
de ouvir as palavras do nobre Deputado José Múcio 
e, na verdade, quero referendá-las. 

Trata-se de tema da maior relevância para as 
instituições políticas nacionais. Portanto, devemos 
votar hoje apenas o projeto e deixar os destaques 
para a semana que vem, quando poderemos melhor 
analisá-los.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado. A Presidência acolhe a sugestão do Presidente 
Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Líder Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o mais im-
portante é votar o mérito. Depois, sim, passamos à 
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discussão dos destaques. Certamente, pelo horário, 
será muito difícil conseguirmos quorum para votação 
dos destaques, até porque alguns são muito polêmicos, 
como muito bem apontou o Líder do PTB, Deputado 
José Múcio Monteiro.

Da parte do PFL, não há problema. Votado o 
principal, temos a garantia de que a matéria será vo-
tada até a manhã de terça-feira, uma vez que haverá 
sessão extraordinária na noite segunda-feira. Dessa 
forma, teremos condições de encerrar a votação des-
ses destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai votar o requerimento de encerramento da 
discussão e, em seguida, o projeto. Os destaques 
serão discutidos e votados na segunda-feira, em 
sessão deliberativa extraordinária, com a inclusão 
dessa importante matéria na pauta para a aprecia-
ção do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o requerimento de encerramento da discussão.

Sr. Presidente, nos termos do art. 157, 
§ 3º, os Líderes abaixo assinados reque-
rem o encerramento da discussão do PL nº 
5.855/2005.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. 
– José Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Ro-
drigo Maia, Líder do PFL; Henrique Fontana, 
Líder do PT; Wilson Santiago, Líder do PMDB; 
Renato Casagrande, Líder do PSB; Nelson 
Marquezelli, Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-
caminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan 
Valente, que falará contra a matéria.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, somos contrários ao encerramento da dis-
cussão, porque grande parte dos Deputados só recebeu 
o relatório final agora, e existem questões realmente 
relevantes. O açodamento só irá trazer problemas sé-
rios a quem quer, de fato, fazer campanha voluntária, 
generosa e consciente.

Não entendemos como se permite nesse proje-
to coisas de custo monumental – outdoor, backlight 
e não sei mais o quê –, e o militante não utilizar ca-
miseta. Somos radicalmente contra a distribuição de 
milhares de camisetas. Agora, um militante não poder 
usar o símbolo de seu partidário, andar pela rua, fa-

zer propaganda?! Que negócio é esse? Aqui há uma 
contradição enorme. 

A mesma coisa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é voltarem as possibilidades reais da utilização 
de propagandas via cartazes, bonés ou coisas do tipo, 
em que o sujeito bote um símbolo do partido. Aqui ele 
dialoga com o eleitor.

Precisamos  estabelecer um teto de campanha 
e não jogar para a lei do dia 10 de junho. Isso, sim, é 
jogar o projeto para as calendas. E somos contrários 
à idéia de se estabelecer um teto baixo. Temos de 
dialogar com a sociedade brasileira sobre a fiscali-
zação do teto e a transparência dos gastos – e isso 
a lei não faz. Ela, na verdade, favorecerá novamen-
te o grande poder econômico, porque aqui, vejam, 
não há proibição de contratação de cabo eleitoral. 
Sabemos que os partidos políticos e os candidatos 
contratam milhares de pessoas, que, durante todo 
o período de campanha, fazem boca de urna. Os 
partidos pagam regiamente essas pessoas, mas 
isso não está proibido aqui. Ou seja, é um estímulo 
à continuação do caixa 2. 

Esta Casa precisa fazer um debate limpo, trans-
parente e completo sobre como fazer campanha vo-
luntária e consciente, com transparência nos gastos 
públicos e teto determinado. Isso, sim, deve ser busca-
do. Temos de eliminar esse tipo de postura nas cam-
panhas eleitorais. 

A proposta, da forma como se apresenta, não 
dialoga com a opinião pública, não inibe rigorosamente 
o caixa 2 e trabalha contra aqueles que querem fazer 
campanha programática, política e de convencimento 
público. 

Por isso, Sr. Presidente, votamos contra. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para en-

caminhar favoravelmente ao requerimento de encer-
ramento da discussão, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de matéria que 
vem sendo discutida há bastante tempo, primeiramente 
no Senado Federal e, nos últimos 15 dias, na Câma-
ra dos Deputados, pelos Líderes, sob a coordenação 
de V.Exa.

Tenho certeza de que, da forma como foi feito o 
acordo, votando o principal agora, teremos condições 
de debater e votar os destaques no início da próxima 
semana, na sessão de segunda-feira à noite ou de 
terça-feira pela manhã, e aprovar a matéria.
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O PFL vota a favor. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço um esclarecimento a V.Exa. sobre algo que diz 
respeito ao processo que ora discutimos. 

Sabemos que há 3 medida provisórias que pode-
rão trancar a pauta da próxima semana. Se votarmos 
agora o texto principal e deixarmos os destaques para 
a próxima semana, haverá uma solução de continuida-
de e grande dificuldade para votá-los. Isso tem relação 
com o que votamos agora, isto é, o encerramento da 
discussão. 

Se, apesar de tudo, V.Exa. vai colocar em votação 
apenas o texto e deixar os destaques para depois, en-
tão não há razão para encerrar a discussão agora. É 
crucial que V.Exa. esclareça ao Plenário como será o 
andamento dessa votação a partir do reconhecimen-
to de que 3 medidas provisórias trancarão a pauta e 
dificultarão a discussão e votação dos destaques na 
próxima semana. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Marcondes Gadelha, V.Exa. tem razão. A pauta da 
próxima semana tem constitucionalmente a obstruí-
la a presença de 3 medidas provisórias: uma vence 
amanhã; outra, no sábado; e a terceira, na própria 
segunda-feira. 

A  Presidência e a Secretaria-Geral da Mesa en-
traram em contato com os Relatores e ressaltaram a 
necessidade de que tenham os pareceres prontos para 
votação. Recentemente, temos conseguido votar com 
relativa rapidez as medidas provisórias que obstruem 
a pauta, mas a votação dessas MPs, naturalmente, se 
dá em conseqüência do acordo entre os Líderes e da 
vontade do Plenário. 

É possível votarmos as medidas provisórias e a 
matéria cuja discussão iniciamos hoje. Ou, se houver 
dificuldade, o que a Presidência não pode antecipar, 
naturalmente só votaremos depois de superadas as 
medidas provisórias.

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, louvo o otimismo de V.Exa. e respeito seu ponto 
de vista.

Nesse caso, se mantivermos a mesma proces-
sualística e se vamos votar agora apenas o texto, não 
há razão para suspender a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Será uma 
decisão do Plenário.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, preciso 
de apenas 30 segundos para redigir um destaque e fa-
zer um apelo a V.Exa. Nossa bancada quer apresentar 
um destaque, mas o requerimento não pode ser colo-
cado em votação antes que eu conclua a redação. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos 
estamos conscientes de que o projeto é polêmico, por 
conta de divergências, em determinados artigos, por 
parte da maioria dos partidos políticos e dos prová-
veis candidatos. 

Por  haver muita divergência, seria conveniente 
V.Exa. adiar a discussão ou prorrogá-la, para que, 
no amadurecimento da discussão, tenhamos condi-
ções de analisar melhor os destaques apresentados. 
Tivemos acesso ao substitutivo do Deputado Moreira 
Franco no final da tarde de ontem. Portanto, só hoje 
a totalidade dos Deputados tomou conhecimento, e 
a cada instante são apresentadas sugestões diver-
sificadas. 

Se encerrarmos a discussão agora, com certeza 
iremos prejudicar algum partido político ou os interes-
ses políticos de alguém. 

Por essa razão, apelo para V.Exa. no sentido de 
prorrogar a discussão, para que oportunamente te-
nhamos condições de rediscutir e apresentar os des-
taques que forem convenientes para melhor adequar 
o projeto. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
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A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PSOL se soma ao apelo do Deputado Wilson Santiago 
para que possamos prosseguir com o debate. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
nho alertado desde ontem: esta matéria não pode ser 
votada enquanto não houver um acordo com as Lide-
ranças do Senado. Esse acordo não está claro com 
o Senado.

Pediremos verificação, se for necessário, e vota-
remos contra o encerramento da discussão. Não de-
vemos encerrar ainda. Para nós esse processo ainda 
é complexo. Os Senadores não nos informaram do 
acordo que têm conosco. A proposta foi entregue on-
tem à noite praticamente.

Quero dizer a V.Exa. que votaremos contra o en-
cerramento da discussão.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
tendemos que devemos encerrar a discussão. De 
hoje até segunda-feira, os partidos poderão analisar 
o texto e os destaques apresentados. Senão, chega-
remos aqui segunda-feira sem saber quais são os 
destaques e sem uma articulação clara dos partidos 
para se somarem ou não à aprovação de determina-
dos destaques. 

Se não votamos o texto, não temos a possibilida-
de de costurar esse entendimento para os destaques 
até a próxima segunda-feira. Parece-me mais adequa-
do utilizar esse período para negociar com o Senado 
a aprovação e a manutenção da aprovação desses 
destaques. Além disso, os partidos terão mais clare-
za dos pontos que ainda devem ser debatidos sobre 
a matéria. Se não encerrarmos a discussão, chegare-
mos aqui com tudo em aberto na segunda-feira para 
decidir em cima da hora, o que, a meu ver, prejudica 
a qualidade do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quero ape-
nas fazer um alerta aos Srs. Líderes e a todos os Srs. 
Deputados, sem discordar da importância da matéria: 

a população brasileira não deve ter a idéia de que esta 
Casa não está interessada em reduzir os custos das 
campanhas eleitorais. Não  podemos passar para o 
País a idéia de que não estamos empenhados em re-
duzir os gastos eleitorais, razão das denúncias e das 
investigações que esta Casa tem realizado.

A vontade é do Plenário e das Lideranças. Vamos 
submeter o requerimento à votação, e a maioria vai se 
manifestar. A idéia seria votar o principal hoje e deixar 
as emendas e os destaques para segunda-feira. 

O acordo com o Senado Federal tem que ser 
produzido pelos Líderes da Câmara dos Deputados 
que têm os mesmos partidos daquela Casa. A Pre-
sidência se empenhará em ajudar no que estiver ao 
seu alcance. 

O SR. PASTOR AMARILDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
V.Exa. foi feliz quando citou os acordos. Faz 3 sema-
nas que o Colégio de Líderes trata deste assunto. 
O acerto que fizemos no Colégio de Líderes foi de 
que votaríamos apenas o que fosse consenso desta 
Casa com o Senado Federal. Acertamos isso há 2 ou 
3 semanas, o que não quer dizer que esta Casa não 
esteja interessada em reduzir os custos de campa-
nha. Estamos interessados, sim, porque seremos os 
mais privilegiados.

Só não podemos, Sr. Presidente, votar de forma 
açodada. Estou nesta Casa há quase 8 anos e nunca 
tinha visto um projeto de lei que afetasse tanto o Par-
lamentar. Não temos segurança do que iremos votar e 
não há necessidade de votar a matéria neste momento. 
Não  há nenhuma segurança sobre o que será votado, 
nem estamos seguros da necessidade de votar agora. 
Nenhum Deputado hoje está seguro. 

Prova disso, Sr. Presidente, é que, na sua mesa, 
há mais de 20 emendas e mais de 10 destaques de 
bancada. Não há nenhuma segurança. Fizemos esse 
acordo com os Líderes do Senado. Se votarmos aço-
dadamente, vamos ter de correr para elaborar um novo 
acerto com o Senado. E se não for possível, como fi-
cará essa matéria mais para a frente?

Por isso, Sr. Presidente, o PSC vai pedir verifica-
ção de quorum nessa votação. Se não houver núme-
ro suficiente, vamos solicitar ajuda aos companheiros 
para que isso aconteça.



07556 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. RENATO CASAGRANDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, boa parte da bancada do Partido Socialista e eu 
pessoalmente gostaríamos de votar essa matéria toda 
hoje, acabar com esse assunto hoje. Mas, a pedido 
do Deputado José Múcio Monteiro, aceitamos votar 
o principal hoje e deixar os destaques para segun-
da-feira.

É importante dizer que não vamos chegar ao final 
da discussão com o Plenário todo concordando com tudo 
o que está no projeto. Vimos debatendo esse assunto 
desde o ano passado. É importante darmos um passo 
adiante, votarmos o principal e, se houver alguma dis-
cordância com o Senado, ainda haverá tempo de corri-
gir por meio de destaques. O Deputado Moreira Franco 
pode conversar com as Lideranças no Senado e nós 
poderemos votar os destaques na segunda-feira. 

Está ficando complicado para nós adiar a vota-
ção dessa matéria. Por isso, Sr. Presidente, queremos 
votá-la. 

O  SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Nós também, Sr. Presidente, 
queríamos votar todo o projeto hoje, mas, atendendo 
a ponderação dos Líderes e de V.Exa., concordamos 
em votar o projeto hoje, deixando os destaque para 
segunda-feira.

Esta matéria vem sendo discutida há muito tem-
po. Em reunião de Líderes, na sala de V.Exa, todas 
as questões foram levantadas. O Deputado Moreira 
Franco já fez a defesa do seus parecer.

As dúvidas que surgirem vamos discuti-las nas 
emendas. Precisamos dar uma resposta urgente. Por-
tanto, queremos encerrar a discussão hoje, votar o 
projeto e, na segunda-feira, os destaques. 

Esta é a posição do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTB?
O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a orientação para o requerimento é pelo encerramen-
to da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PL?

O SR. REINALDO GRIPP (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminha-
mos pelo encerramento da discussão. Na segunda-feira 
votaríamos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Dessa for-
ma, a Secretaria-Geral da Mesa já vai começar a co-
lher os votos dos partidos que encaminharam contra 
o encerramento ou a favor do encerramento. 

Deputado Francisco Dornelles, como vota 
V.Exa.?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Somos a favor do 
encerramento, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL é a 
favor do encerramento e da votação da matéria hoje, 
ressalvados os destaques.

Está é uma matéria em que não haverá 100% 
de acordo nem hoje nem segunda-feira nem daqui 
a 30 anos. Ou tomamos uma decisão pelo voto, em 
que a maioria da Casa, nos destaques, de forma de-
mocrática, tenha o direito de manter ou retirar aquilo 
que está no texto do Relator, ou não votamos nunca 
essa matéria. 

É por isso que o PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PT?
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PT vota a favor do encerramento da discussão e da 
votação da matéria hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PTB?

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
preciso fazer um esclarecimento. 

Na minha intervenção inicial, ficou parecendo que 
não queríamos votar. Na verdade, queremos votar o 
projeto. Vale lembrar aqui uma expressão utilizada pelo 
Deputado Luiz Antonio Fleury: “Na realidade, existem 
aqui 513 projetos”. Nossa intenção é aproximar de uma 
resultante que atenda à maioria. 

O meu partido quer votar. Encaminha pelo encer-
ramento da discussão, mas propõe que a votação dos 
destaques fique para segunda ou terça-feira, para que, 
pelo ímpeto de se aprovar isso, não se faça um proje-
to ruim. Legislamos sobre os nossos destinos. Temos 
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sido estimulados demais, por tudo que vem ocorrendo 
aí fora, a agirmos com pressa, mas não podemos ter 
pressa alguma. 

Vamos votar o projeto, mas cada destaque tem que 
ser discutido, cada Deputado precisa dar sua opinião. 
Não iremos chegar à unanimidade, mas poderemos 
aprovar um projeto que atenda a maioria da Casa. 

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PSB?
O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSB vai votar “sim”, exigindo, no entanto, que seja 
votado o texto principal hoje e os destaques na se-
gunda-feira e na terça-feira, mas fazendo um alerta e 
uma exortação.

O alerta é para o risco que nós estamos correndo 
perante a Nação. Eu insisto, haverá 3 medidas provisó-
rias trancando a pauta, e na próxima quarta-feira não 
haverá sessão deliberativa, porque já se inicia o novo 
período legislativo.

A exortação é para que este Plenário assuma 
o compromisso perante a Nação de estarem todos 
presentes aqui, segunda e terça-feira, e que V.Exa. 
se comprometa a não deixar de votar os destaques, a 
colocá-los em votação na segunda ou na terça-feira, 
aconteça o que acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-
gado.

Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
sobre esta matéria, nunca haverá consenso, por ser 
muito polêmica. No Colégio de Líderes, já fizemos 4 
reuniões para tratar do assunto, e ainda não conse-
guimos chegar a um acordo.

Penso que a sugestão aqui apresentada pelo 
Deputado José Múcio e pelo Deputado Marcondes 
Gadelha, de ressalvarmos os destaques para segun-
da-feira, contempla a preocupação de todos os que 
estão muito incomodados com alguns artigos.

Se votarmos o principal e deixarmos os desta-
ques para segunda-feira, está de bom tamanho. Nós 
resguardaremos as preocupações dos que ainda não 
estão convencidos, mas também asseguraremos uma 
certa velocidade ao processo, porque precisamos vo-
tar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – E o PCdoB 
vota “sim”?

O SR. RENILDO CALHEIROS – O PCdoB vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PV?

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Ver-
de é a favor do financiamento público de campanha, 
da lista fechada e do voto distrital.

Essa, sim, é a verdadeira reforma política, aquela 
que foi amplamente discutida e aprovada. No entan-
to, não sendo possível que isso seja realizado agora, 
entendemos que se trata de um remendo. Mas, assim 
como a campanha tapa-buracos de Lula é bem-vinda, 
é melhor isso do que nada. 

Nós votamos pelo encerramento da discussão, 
mas achamos também que os destaques devem ser 
votados hoje. Há duas ou 3 divergências de fundo 
que vão continuar existindo no Senado. Portanto, isso 
não vai ser resolvido aqui nem no Senado, a não ser 
pelo voto.

Feitas essas observações, nós votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PDT? 
O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT en-
tende que a reforma política é urgente. Nós perdemos 
muito tempo. Esta Casa, o Congresso Nacional perdeu 
muito tempo ao não apreciar um projeto que atendesse 
aos anseios do povo brasileiro, principalmente depois 
de todas as denúncias que o País inteiro conhece do 
ano passado.

Agora, aproveitar este momento para querer fazer 
um projeto de meia-sola, que é um tiro no próprio pé 
dos Deputados e Senadores, é um verdadeiro absur-
do. O PDT entende que essa matéria deve ser muito 
mais discutida, para se encontrar um caminho que 
não seja um consenso como um todo, mas que reflita 
a realidade da nossa eleição. Queremos acabar com 
os showmícios, queremos acabar com o abuso do 
poder econômico. Mas esse projeto é encaminhado 
para acabar com os movimentos das forças populares, 
para restringir o direito de quem não tem recursos, que 
não pode comprar cabo eleitoral.

O PDT vota “não”, contra o encerramento da dis-
cussão. Vamos discutir amplamente essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSOL?

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PSOL 
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tem a convicção de que esse projeto não vai acabar 
com o abuso do poder econômico, não vai democratizar 
o processo eleitoral, e vai acabar com a livre expres-
são das pessoas que acreditam nos candidatos, nos 
partidos, porque restarão apenas os cabos eleitorais 
pagos, que serão agora em número muito maior, já que 
os partidos economizarão nos showmícios e poderão 
continuar contratando cabos eleitorais.

Nós queremos o debate, Sr. Presidente, porque 
temos a convicção de que podemos convencer esta 
Casa e principalmente a sociedade de que esse pro-
jeto não é um avanço.

Votamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o requerimento.
O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para encaminhar pelo PMR.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o encerramento da 
discussão significa tolher o direito de cada um de nós, 
Parlamentares, de discutir na sua amplitude a questão 
que estamos resolvendo aqui. 

O PMR é a favor da continuação do debate. Va-
mos debater. Temos aqui 513 Deputados. São 513 
cabeças; cada cabeça é um mundo. E nem todos 
conseguiram expressar ainda suas opiniões. Então, a 
continuação do debate é uma oportunidade para que 
os Parlamentares de todos os partidos possam parti-
cipar deste contexto.

Votamos “não”, para que continue a discussão.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A Minoria está 
liberando a bancada, Sr. Presidente, para o processo 
andar rápido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, peço verificação de vo-
tação.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Sem 
revisão da orador.) – Sr. Presidente, peço verificação 
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quem pe-
diu verificação?

O SR. JOÃO FONTES (PDT –SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu, Deputado João Fontes, 
do PDT.

O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Sem revisão 
do orador.) – O PMR também pede verificação, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O PDT não 
tem número suficiente para pedir verificação.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Sem 
revisão do orador.) – O PMDB também pede verifica-
ção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aí já existe 
força suficiente.

Verificação concedida.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Pre-

sidência solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas 
para confirmar, o PT pediu verificação conjunta.

O SR. NILTON BAIANO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP retifica 
a orientação e libera a bancada.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
que pediu verificação pelo PMDB não é Vice-Líder. 
Não cabe a verificação.

O SR. HENRIQUE FONTANA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. HENRIQUE FONTANA (PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”. Não está liberado. O painel está errado.

O SR. NILTON BAIANO – Sr. Presidente, é o 
PP.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Depu-
tado que pediu verificação não é Vice-Líder, Deputado 
Rodrigo Maia?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não é, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Mas o Líder 
chegou em socorro dele e já resolveu o problema.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia comunica às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
que, na próxima segunda-feira, haverá sessão delibe-
rativa às 18h; na terça-feira, provavelmente, teremos 
sessão extraordinária pela manhã, sessão ordinária à 
tarde e sessão extraordinária à noite.

E a Presidência quer fazer um apelo às Lide-
ranças, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados 
para votarmos, entre a segunda-feira e a terça-feira, 
as medidas provisórias – será necessário um esforço 
muito grande para conseguir unidade em torno dessas 
medidas provisórias; o projeto de redução dos custos 
de campanha e, se possível – seria muito bom para a 
Casa –, o Projeto de Lei Geral das Micro e Pequenas 
e Empresas. Isso vai exigir um esforço muito grande, 
disciplina e boa vontade de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai encerrar a votação em alguns de instantes. 
Solicita às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que 
compareçam para votar.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Renato Casagrande, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, na verdade, estamos votando 
uma matéria que é um arremedo, uma vez que não 
conseguimos fazer a reforma político-eleitoral como 
precisaríamos ter feito. Para  exemplificar, é como se 
estivéssemos fazendo a reforma de uma casa ve-
lha. É muito difícil reformar uma casa velha, que no 
nosso caso é o sistema vigente, e continuar moran-
do nela. Estamos fazendo a reforma de um sistema 
em vigência. Caminhamos para lá, caminhamos para 
cá; fazemos uma proposta aqui, outra ali, mas nunca 
chegamos à posição ideal, pois não há como fazê-lo 
nessa matéria. 

Mas sou da opinião de que é melhor fazermos 
pouca coisa do que não fazermos nada.

Há duas linhas de argumentação sobre o méri-
to dessa matéria, e a conjunção delas fará com que 
tenhamos campanhas com custo menor. Certamente 
não acabaremos com a prática de caixa 2, mas na hora 
em que estabelecermos um teto para cada cargo, um 
teto para todos os partidos, e proibirmos os principais 
gastos de campanha eleitoral, daremos às entidades, 
à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público possibilidades 
muito maiores de fiscalizar.

É  fundamental que avancemos na aprovação 
das proibições de realização de shows, de distribuição 
brindes, de utilização de telemarketing, de pintura de 
muros, de utilização de outdoors – farei um destaque 
para continuar proibindo o uso de outdoors – e que 
possamos ter o teto. 

É um passo adiante. Não é tudo de que precisa-
mos, não é o que almejávamos, não é aquilo com o 
que sonhávamos, mas é um passo adiante. 

Por isso, o Partido Socialista votará favoravel-
mente à matéria.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Depu-
tados, a Presidência vai encerrar a votação.

Faço um apelo aos Srs. Relatores – acabei de 
falar com o Deputado Jaime Martins, Relator de uma 
das medidas provisórias – para que liberem imedia-
tamente os relatórios e dêem conhecimento deles 
às Lideranças de todos os partidos, para que pos-
samos, segunda-feira, votar as medidas provisórias 
que obstruem a nossa pauta, a fim de concluirmos 
a convocação extraordinária votando matérias que 
estão pendentes de apreciação do Plenário, inclu-
sive a que está em discussão na Ordem do Dia no 
presente momento. 

Renovo, portanto, o apelo aos Srs. Relatores para 
que entreguem os relatórios das medidas provisórias 
que vencem sexta, sábado e segunda-feira, se possível, 
ainda na tarde de hoje, para que as Lideranças partidá-
rias possam apreciar, discutir, formar opinião, a fim de 
votarmos as medidas provisórias na segunda-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia vai encerrar a votação, consultando, antes, se há 
ainda alguma Sra. Deputada ou algum Sr. Deputado 
para votar. (Pausa.)

A SRA. FÁTIMA BEZERRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero 
apenas renovar o apelo a V.Exa. no sentido de colocar 
no pauta o mais rapidamente possível o projeto de lei 
que trata do reajuste salarial dos professores das uni-
versidades. O relatório está pronto. Apresentei um re-
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querimento de urgência, que tem o respaldo de todas 
as Lideranças partidárias. Fica aqui renovado o apelo 
a V.Exa. para que insira o projeto na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai conceder mais um minuto para quem não 
votou.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PMDB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, novamente 
faço aqui um apelo a V.Exa. em relação ao Projeto de 
Lei nº 275, pleito que data de 2001. Sei que V.Exa. apóia 
a votação desse projeto, que trata da aposentadoria 
dos policiais civis e das mulheres policiais. Infelizmente 
até hoje estou aguardando o Governo dizer por que é 
contra ele. Há 3 semanas o Governo diz que vai me 
entregar um documento, e não entrega.

Precisamos  resolver esse problema. Existem po-
liciais, Sr. Presidente, trabalhando há 45 anos. 

Faço este apelo a V.Exa. não como Deputado, 
mas como policial, para que V.Exa. nos ajude a resol-
ver o problema dos policiais civis.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência fará todo o esforço para ajudar V.Exa. e a ca-
tegoria policial masculina e feminina de todo o Brasil, 
Deputado Cabo Júlio.

O SR. CABO JÚLIO – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a votação.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. tem 
a palavra.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB – GO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
meu voto foi de acordo com a orientação do partido.

O SR. ENIO TATICO (PL – GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo 
com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência vai considerar, para efeito desta votação, a 
presença na sessão ordinária das 14h. Portanto, os 
Deputados que marcarem presença às 14h terão a 
presença assegurada.

O SR. SILAS CÂMARA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. tem 
a palavra.

O SR. SILAS CÂMARA (PTB – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito bem, 
Deputado Silas. Como sempre.

O SR. LINO ROSSI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. tem 
a palavra.

O SR. LINO ROSSI (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, em todas as vota-
ções encontramos problema no sistema quando vamos 
digitar. Eu estou há pelo menos 2 minutos tentando 
votar, e não consegui.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita à assessoria que promova uma vistoria 
no sistema eletrônico de votação, com vistas a corrigir 
possíveis deficiências que impedem alguns Srs. Depu-
tados de votar com eficiência e rapidez. 

A providência já está sendo adotada.
O SR. DELEY – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, votei de acordo com 
o partido.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei con-
forme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Depu-
tados que não votaram não precisam justificar. Basta 
marcar presença na sessão das 14h. 

O SR. ARY KARA (PTB – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme 
orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vou pro-
clamar o resultado da votação:

VOTARAM

SIM:     199
NÃO:     122
ABSTENÇÕES:   3
TOTAL:    324

É Aprovado o Requerimento que Solicita o En-
cerramento da Discussão da Matéria. 

Está, Portanto, Encerrada a Discussão. 
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Há sobre 
a Mesa as seguintes Emendas de Plenário:

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, 
§ 9º com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedado o uso, nas campanhas 

eleitorais, de trios elétricos ou carros de som 
com potência instalada superior a mil e du-
zentos watts” (NR)

Justificação

Os famosos trios elétricos são, na definição di-
cionarizada no Aurélio, “caminhões providos de apa-
relhagem de som ou música ao vivo, alto-falantes, e 
que executam, em geral em alto som e em movimen-
to, sambas, frevos, forrós, etc.” Constituem uma das 
mais dispendiosas formas de propaganda eleitoral, 
somente acessível a pouquíssimos candidatos, cons-
tituindo-se, portanto, em uma forma de abuso do po-
der econômico.

Buscando encontrar um critério objetivo para 
permitir a fiscalização da proibição de uso de instru-
mentos como o trio elétrico e similares, optamos por 
colocar como parâmetro a potência de som instalada, 
criando uma medida concreta que permite a inspe-
ção e constatação da infração pela Justiça Eleitoral 
de forma efetiva.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2006. – 
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Henrique Fontana, 
Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do PL; Jorge 
Gomes, Vice-Líder do PSB; Íris Simões, Vice-Líder do 
PTB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; Fernando Coruja, 
Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, 
§ 9º com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedado o uso, nas campanhas 

eleitorais, de trios elétricos ou carros de som 
com potência instalada superior a dois mil 
watts” (NR)
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Justificação

Os famosos trios elétricos são, na definição diciona-
rizada no Aurélio, “caminhões providos de aparelhagem 
de som ou música ao vivo, alto-falantes, e que execu-
tam, em geral em alto som e em movimento, sambas, 
frevos, forrós, etc.” Constituem uma das mais dispendio-
sas formas de propaganda eleitoral, somente acessível 
a pouquíssimos candidatos, constituindo-se, portanto, 
em uma forma de abuso do poder econômico.

Buscando encontrar um critério objetivo para per-
mitir a fiscalização da proibição de uso de instrumentos 
como o trio elétrico e similares, optamos por colocar 
como parâmetro a potência de som instalada, criando 
uma medida concreta que permite a inspeção e constata-
ção da infração pela Justiça Eleitoral de forma efetiva.

Sala das Sessões, 8  de  fevereiro  de 2006.   –  
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Henrique Fon-
tana, Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do PL; 
Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; Íris Simões, Vice-
Líder do PTB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, 
Vice-Líder do PV.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, 
§ 9º com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedado o uso, nas campanhas elei-

torais, de trios elétricos ou carros de som com po-
tência instalada superior a cinco mil watts” (NR)

Justificação

Os famosos trios elétricos são, na definição diciona-
rizada no Aurélio, “caminhões providos de aparelhagem 
de som ou música ao vivo, alto-falantes, e que execu-
tam, em geral em alto som e em movimento, sambas, 
frevos, forrós, etc.” Constituem uma das mais dispendio-
sas formas de propaganda eleitoral, somente acessível 
a pouquíssimos candidatos, constituindo-se, portanto, 
em uma forma de abuso do poder econômico.

Buscando encontrar um critério objetivo para per-
mitir a fiscalização da proibição de uso de instrumentos 
como o trio elétrico e similares, optamos por colocar 
como parâmetro a potência de som instalada, criando 
uma medida concreta que permite a inspeção e constata-
ção da infração pela Justiça Eleitoral de forma efetiva.

Sala das Sessões,  8  de  fevereiro  de  2006.  – 
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Henrique Fon-
tana, Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do 
PL; Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; Íris Simões, 
Vice-Líder do PTB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, 
Vice-Líder do PV.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, 
§ 9º com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedado o uso, nas campanhas 

eleitorais, de trios elétricos ou carros de som 
com potência instalada superior a dez mil wat-
ts” (NR)

Justificação

Os famosos trios elétricos são, na definição di-
cionarizada no Aurélio, “caminhões providos de apa-
relhagem de som ou música ao vivo, alto-falantes, e 
que executam, em geral em alto som e em movimen-
to, sambas, frevos, forrós, etc.” Constituem uma das 
mais dispendiosas formas de propaganda eleitoral, 
somente acessível a pouquíssimos candidatos, cons-
tituindo-se, portanto, em uma forma de abuso do po-
der econômico.

Buscando encontrar um critério objetivo para per-
mitir a fiscalização da proibição de uso de instrumentos 
como o trio elétrico e similares, optamos por colocar 
como parâmetro a potência de som instalada, criando 
uma medida concreta que permite a inspeção e constata-
ção da infração pela Justiça Eleitoral de forma efetiva.

Sala   das  Sessões,  8  de  fevereiro  de  2006.   – 
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB; Henrique Fon-
tana, Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do 
PL; Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; Íris Simões, 
Vice-Líder do PTB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, 
Vice-Líder do PV.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao art. 39 da Lei nº 9.504, de 1997, 
§ 9º com a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedado o uso, nas campanhas eleito-

rais, de trios elétricos ou carros de som com potên-
cia instalada superior a quinze mil watts” (NR)

Justificação

Os famosos trios elétricos são, na definição diciona-
rizada no Aurélio, “caminhões providos de aparelhagem 
de som ou música ao vivo, alto-falantes, e que execu-
tam, em geral em alto som e em movimento, sambas, 
frevos, forrós, etc.” Constituem uma das mais dispendio-
sas formas de propaganda eleitoral, somente acessível 
a pouquíssimos candidatos, constituindo-se, portanto, 
em uma forma de abuso do poder econômico.
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Buscando encontrar um critério objetivo para per-
mitir a fiscalização da proibição de uso de instrumentos 
como o trio elétrico e similares, optamos por colocar 
como parâmetro a potência de som instalada, criando 
uma medida concreta que permite a inspeção e constata-
ção da infração pela Justiça Eleitoral de forma efetiva.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2006.   –  
Renildo Calheiros,  Líder  do PCdoB;  Henrique  
Fontana, Líder do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do 
PL; Jorge Gomes, Vice-Líder do PSB; Íris Simões, 
Vice-Líder do PTB; Alberto Goldman, Líder do PSDB; 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Marcelo Ortiz, 
Vice-Líder do PV.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO Nº 6

Dê-se aos artigos 39 e 42 da Lei nº 9.504/97, a 
seguinte redação, visando excluir a hipótese de pro-
paganda eleitoral por meio de outdoor:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º É vedada a propaganda eleitoral 

mediante Outdoors, sujeitando-se a empresa 
responsável, os partidos, coligações e candi-
datos, à imediata retirada da propaganda ir-
regular e ao pagamento de multa no valor de 
cinco mil a quinze mil UFIR.” (NR)

 ..............................................................
Art. 42 (revogado)”

Justificação

O intuito é o equilíbrio na disputa, princípio básico a 
ser perseguido pela legislação eleitoral, impondo restrição 
a despesa ou influência publicitária de meio de comuni-
cação em benefício de determinado candidato, sem que 
a medida configure cerceamento do direito de opinião e 
informação. Não é razoável restringir a utilização de meios 
mais acessíveis, como confecção de camisetas e brindes 
e manter a possibilidade de uso de outdoors.

Sala das Sessões, Luciano Zica, Vice-Líder do 
PT; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Isaías Silvestre, 
Vice-Líder do PSB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 7, DE 2006

Dá-se a seguinte redação ao art. 17-A da propo-
sição em epígrafe:

“Art. 17-A. Caberá à lei, observadas as 
peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de junho 
do ano eleitoral o limite dos gastos de campa-
nha para os cargos em disputa; não estando 
a referida lei em vigor até a data acima esta-
belecida, caberá a cada partido político fixar 
seu respectivo limite de gastos, comunicando 

a Justiça Eleitoral, que dará a essas informa-
ções ampla publicidade.

Justificação

A presente emenda ter por objetivo evitar que a 
Justiça Eleitoral fixe o limite dos gastos eleitorais para 
os cargos em disputa na eleição caso a lei à qual se 
refere o caput do dispositivo emendado não tenha sido 
promulgada. A redação sugerida pela emenda prevê 
que, nessa hipótese, caberá aos próprios partidos a 
definição do limite de gastos. Define, ainda, que tal 
limite deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral, que 
dará às informações ampla publicidade.

Sala  das  Sessões, de  fevereiro de  2006.  –   
Fernando  de  Fabinho,  Vice-Líder  da   Minoria;  
Pauderney Avelino, Vice-Líder do PFL; Antonio Car-
los Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 8, DE 2006

Dá-se a seguinte redação ao art. 17-A da propo-
sição em epígrafe:

“Art. 17-A. Caberá à lei, observadas as 
peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de 
junho do ano eleitoral o limite dos gastos de 
campanha para os cargos em disputa; a refe-
rida lei terá vigência por apenas uma eleição 
e, não sendo editada até a data acima esta-
belecida, caberá a cada partido político fixar 
seu respectivo limite de gastos, comunicando 
a Justiça Eleitoral, que dará a essas informa-
ções ampla publicidade.”

Justificação

A presente emenda ter por objetivo evitar que a 
Justiça Eleitoral fixe o limite dos gastos eleitorais para 
os cargos em disputa na eleição caso a lei à qual se 
refere o caput do dispositivo emendado não tenha sido 
promulgada. A redação sugerida pela emenda prevê 
que, nessa hipótese, caberá aos próprios partidos a 
definição do limite de gastos. Define, ainda, que tal 
limite deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral, que 
dará às informações ampla publicidade. Estabelece-se, 
também, que a lei que fixa o limite de gastos vale ex-
clusivamente para a eleição posterior à sua edição.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2006. – José 
Carlos Aleluia, Líder da Minoria; Pauderney Avelino, 
Vice-Líder do PFL; Antonio Carlos Mendes Thame, 
Vice-Líder do PSDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 9

Dê-se ao § 3º do art. 39 do Substitutivo a se-
guinte redação:
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Art. 39.  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º O funcionamento de alto-falante, am-

plificador, carro de som, trio-elétrico ou asse-
melhados, ressalvada a hipótese contemplada 
no § 4º, somente é permitido entre as oito e 
as vinte e duas horas, com potência limitada 
a até 1.500 watts, sedo vedados a instalação 
e o uso desses equipamentos em distância 
inferior a duzentos metros:

 ..............................................................
§ 6º A limitação constante do § 3º deste 

artigo não se aplica a comícios e áreas desti-
nadas a reuniões eleitorais.

Sala das Sessões, 7 de janeiro de 2006. – João 
Almeida, Vice-Líder do PSDB; Alberto Fraga, Vice-
Líder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 10

Suprima-se o inciso IX do art. 26 do Substitutivo.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – João 

Almeida, Vice-Líder do PSDB; Alberto Fraga, Vice-
Líder do PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 11

Nos termos do art. 120, § 4º, do Regimento In-
terno, acrescente-se o seguinte Art. 33-A ao projeto 
de Lei nº 5.855, de 2005:

“Art. 33-A. O Poder Público divulgará, no 
ano de cada pleito, três pesquisas eleitorais, 
a serem realizadas por órgão governamental, 
envolvendo todos os candidatos registrados 
na Justiça Eleitoral.

Parágrafo único. A realização e a divulga-
ção das pesquisas ocorrerão ao final de julho, 
de agosto e de setembro do ano eleitoral.

Justificação

O projeto de lei em questão tem como objetivo 
aperfeiçoar a lei eleitoral, propondo medidas corretivas, 
restritivas e saneadoras ao processo eleitoral. Assim, 
parece justo que a sociedade tenha acesso a dados 
oficiais sobre os candidatos registrados, os quais po-
derão ser comparados com os dados levantados e di-
vulgados por instituições privadas de pesquisa.

Sala das Sessões,  8 de  fevereiro de 2006. – 
Carlos Souza, PP; José Múcio Monteiro, Líder do 
PTB; Mário Negromonte, Líder em Exercício do PP; 
Sandro Mabel, Líder do PL.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 12

Art. 1º A Lei nº 9.504 de 1997 passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 17-A. Fica estabelecido limite dos 
gastos eleitorais para cada cargo em disputa, 
observadas as peculiaridades locais.

§ 1º No caso dos cargos majoritários fica 
estabelecido a média dos gastos declarados 
pelas candidaturas nas últimas eleições.

§ 2º No caso das candidaturas propor-
cionais será aferida seguindo a média dos 
gastos declaradas pelos deputados eleitos 
no último pleito”.

“Art. 18. No pedido de registro de seus 
candidatos, os partidos e coligações comu-
nicarão aos respectivos Tribunais Eleitorais 
os valores máximos de gastos que farão por 
cargo eletivo em cada eleição a que concorre-
rem, observados os limites estabelecidos nos 
termos do artigo 17-A”.

“Art. 21. O candidato é solidariamente 
responsável, com a pessoa indicada na forma 
do artigo do art. 20, pela veracidade das infor-
mações financeiras e contábeis de sua cam-
panha, devendo ambos assinar a respectiva 
prestação de contas”.

“Art. 22.  ................................................  
 ..............................................................
§ 3º O uso de recursos financeiros que 

não provenham da conta específica de que 
trata o caput implicará a desaprovação da 
prestação de contas do partido ou candidato; 
comprovado o abuso do poder econômico, 
poderá levar ao cancelamento do registro da 
candidatura ou à cassação do diploma, se já 
expedido, sem exclusão das penalidades cri-
minais pertinentes”.

“Art. 23. A partir do registro dos comitês 
financeiros, pessoas físicas e jurídicas poderão 
fazer doações em dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido 
o disposto nesta Lei.

§ 1º  .......................................................
III – no caso de pessoa jurídica ou grupo de 

sociedades, a 0,5% (meio por cento) da receita 
bruta auferida no último exercício financeiro.

 ..............................................................
§ 3º A doação de quantia acima dos li-

mites fixados neste artigo sujeita o doador ao 
pagamento de multa no valor de cinquenta a 
cem vezes a quantia em excesso.

§ 6º Sem prejuízo do disposto no § 3º, a 
pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado 
no inciso III do § 1º deste artigo, estará sujeita 
à proibição de participar de licitações públicas 
e de celebrar contratos com a Administração 
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Pública pelo prazo de cinco anos, por determi-
nação da Justiça Eleitoral, após processo em 
que seja assegurada ampla defesa.”

“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................
VIII – entidades beneficentes;
IX – entidades esportivas;
X – organizações não-governamentais;
XI – Pessoa jurídica, que no ano eleitoral 

tenha realizado contrato, convênios ou qual-
quer outras espécie de relação contratual com 
o poder público, nas esferas federal, estadual 
ou municipal;

XII – Instituições financeiras e bancárias”.
“Art. 26. São considerados gastos elei-

torais, sujeitos a registro e aos limites fixados 
nesta Lei.

XIII – Confecção e aquisição de camise-
tas, chaveiros e outros brindes, direcionados 
a divulgação de partidos e coligações, com a 
finalidade de venda em estabelecimentos cre-
denciados pelos partidos políticos, visando o 
custeio das campanhas eleitorais, mediante 
recibo padrão e, exclusivamente, destinado 
para aquisição de pessoas físicas.

Parágrafo único. A existência de cabos 
eleitorais pagos em forma de assalariamento ou 
similares, será punida sob a forma de multa de 
R$20.000,00 a R$50.000,00, além da cassação 
do registro do candidato beneficiado, não ex-
cluindo as penalidades criminais cabíveis.”

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Os partidos políticos, coligações e os 

candidatos são obrigados, durante a campa-
nha eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de 
computadores (internet), a cada quinze dias, 
relatório discriminando os recursos em dinhei-
ro ou estimáveis em dinheiro, relacionados 
com os nomes e identificação dos doadores 
e respectivos valores, que tenham recebido 
para financiamento da campanha eleitoral e 
os gastos que realizarem, em sítio criado pela 
Justiça Eleitoral para este fim”.

“Art. 30.  ................................................  
 ..............................................................
§ 1º A decisão que julgar as contas dos 

candidatos eleitos será publicada em sessão 
até oito dias antes da diplomação”.

“Art. 30-A. Qualquer partido político ou 
coligação poderá representar à Justiça Elei-
toral relatando fatos e indicando provas, in-
dícios e circunstâncias e pedir a abertura de 

investigação judicial para apurar condutas em 
desacordo com as normas desta Lei, relativas 
à arrecadação e gastos de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este artigo 
aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 
22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos 
ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será 
negado diploma ao candidato, ou cassado, se 
já houver sido outorgado”.

Art. 39.  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
II – Prática de aliciamento e coação da 

vontade do eleitor.
§ 6º É vedada, na campanha eleitoral, 

a distribuição de camisetas, bonés, canetas, 
chaveiros, brindes, com o nome ou o número 
de candidato ou divulgação de partidos e coli-
gações, ou de qualquer outro bem que possa 
proporcionar vantagem ou utilidade ao eleitor.

§ 7º É proibida a apresentação, remune-
rada ou não, de artistas com o fim de animar 
comícios, “showmícios” e reuniões eleitorais 
de qualquer natureza.

§ 8º É vedado o uso, nas eleições pro-
porcionais, de engenhos publicitários e painéis 
luminosos explorados comercialmente.

Art. 46-A. Independentemente da veicula-
ção de propaganda gratuita no horário definido 
nesta Lei, será promovido debates, por emisso-
ras de rádio e televisão, em sistema de cadeia 
municipal, estadual e nacional, nos casos das 
disputas eleitorais majoritárias para prefeito, go-
vernador e presidente da República, privilegian-
do o encabeçamento da rede de transmissão 
por emissoras públicas, quando comprovada 
capacidade técnica de realização.

I – As emissoras conglomeradas no pool 
de transmissão dos debates para eleições 
majoritárias devem realizar nos três dias que 
antecedem a data da realização do evento, em 
parte de sua programação normal, distribuído 
nas diferentes grades de audiência, a divulga-
ção da realização do evento;

II – As regras do debate serão definidas 
por até (2) dois representantes das coligações 
ou candidaturas e de (1) um representante das 
emissoras de rádio e televisão, quando for o 
caso, sob a supervisão e os critérios definidos 
pelos respectivos tribunais eleitorais, tendo 
como parâmetro o definido pelo inciso III;
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III – Deverão participar como represen-
tantes das emissoras de rádio e televisão, as 
redes públicas e as redes de comunicação que 
atuam em redes nacionais, regionais, estaduais 
e municipais, quando for o caso, sendo conside-
rado a abrangência e cobertura da transmissão 
e os índices significativos de audiência;

IV – Deverão ser realizados (2) dois de-
bates para as disputas majoritárias das prefei-
turas, dos governos estaduais e da presidência 
da República, sendo o primeiro realizado nos 
15 dias iniciais da propaganda eleitoral gratuita 
e o segundo na última semana do período, com 
a duração mínima de duas horas e meia, tendo 
início entre 19 e 21 horas, divididos em blocos 
temáticos, conforme definido pelo inciso II;

V – As emissoras de rádio e televisão, 
assim como os canais por assinatura mencio-
nados no art. 57, deverão cumprir o disposto 
nesta Lei, sob o risco de sujeitarem-se às pe-
nalidades previstas no art. 56.

Sala  das  Sessões, 9 de fevereiro  de  2006.   –  
Luciana Genro, Líder do PSOL; Luiz Sérgio, Vice-
Líder do PT; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; André 
Figueiredo, Vice-Líder do PDT.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 13

Dê-se aos incisos I, II e IV do § 2º do art. 42 da 
Lei nº 9.504/1997, a redação seguinte, revogando-se 
o inciso III do mesmo dispositivo:

“Art. 42.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
I – cinqüenta por cento entre os partidos 

e coligações que tenham candidato a Presi-
dente da República;

II – cinqüenta por cento entre os partidos 
e coligações que tenham candidato a Gover-
nador e a Senador;

III – revogado;
IV – nas eleições municipais para os 

partidos e coligações que tenham candidato 
a Prefeito;

....................................................” (NR)

Sala das Sessões,         . – Renato Casagrande, 
Líder do PSB; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Miguel 
de Souza, Vice-Líder do PL.

EMENDA ADITIVA Nº 14

Inclua-se no art. 1º do Substitutivo o seguinte § 
3º ao art. 29 da Lei nº 9.504/97:

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º Incumbe à Justiça Eleitoral zelar 

pelo sigilo dos nomes e valores doados aos 
candidatos e partidos, que somente serão di-
vulgados em casos de fraude, ilegalidade ou 
ilicito penal, devidamente comprovados.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – José 
Múcio Monteiro, Líder do PTB; Miguel de Souza, 
Vice-Líder do PL; Francisco Dornelles, Vice-Líder do 
PP; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV.

EMENDA Nº 15

Acrescente-se o seguinte parágrafo 5º ao art. 
23, modificado pelo artigo 1º do substitutivo ao PL nº 
5.855/2005:

Art. 1º  ...................................................
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 5º Ficam vedadas quaisquer doações 

em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, 
ajudas de qualquer espécie feitas por candidato 
entre o registro e a eleição a pessoas físicas 
ou jurídicas.” (NR)

Sala das Sessões,  9 de fevereiro de 2006. – 
Dimas Ramalho, Líder do PPS; Fernando Ferro, 
Vice-Líder do PT; Miguel de Souza, Vice-Líder do 
PL; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; Rodrigo Maia, 
Líder do PFL.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 16

Dê-se ao parágrafo 2º do art. 37, modificado 
pelo artigo 1º do substitutivo ao PL nº 5.855/2005, a 
seguinte redação:

Art. 1º  ...................................................
“Art. 37  .................................................
 ..............................................................
§ 2º Em bens particulares, somente será 

permitida a propaganda eleitoral por meio da 
fixação de faixas e cartazes cujas dimensões 
e quantidades serão definidas em instrução a 
ser expedida pelo TSE.” (NR)

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – 
Dimas Ramalho, Líder do PPS; Miguel de Souza, 
Vice-Líder do PL; Fernando Ferro, Vice-Líder do PT; 
Rodrigo Maia, Líder do PFL. 

EMENDA SUPRESSIVA DE PLENÁRIO Nº 17

Suprima-se, do substitutivo apresentado em Ple-
nário pelo relator, Dep. Moreira Franco – PMDB/RJ, 
em substituição à Comissão de Finanças e Tributa-
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ção, a redação proposta para o § 3º do artigo 39 da 
Lei nº 9.504 de 1997.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Wil-
son Santiago, Líder do PMDB; Alberto Fraga, Vice-
Líder do PFL.

Justificação

A presente emenda pretende desfazer celeuma 
criada pelo Nobre Relator da Matéria, Deputado Mo-
reira Franco, ao regulamentar sonorização móvel e 
não fazê-lo para a sonorização fixa, além de limitar a 
potência daquela a patamares ínfimos.

EMENDA SUPRESSIVA DE PLENÁRIO Nº 18

Suprima-se, da redação dado ao § 7º do art. 39 
da Lei nº 9.504/1997, pelo substitutivo apresentado em 
Plenário pelo relator, Dep. Moreira Franco – PMDB/RJ, 
em substituição à Comissão de Finanças e Tributação, 
expressão “eventos assemelhados”.

Sala das  Sessões,  9  de  fevereiro  de  2006.  –  
Wilson Santiago, Líder do PMDB; Alberto Fraga, 
Vice-Líder do PFL.

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO Nº 19

Art. 1º Dê-se ao § 4º do artigo 39 da Lei nº 9.504 
de 1997 a seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
§ 4º A realização de comícios e a utiliza-

ção de aparelhagem de sonorização fixa são 
permitidas no horário compreendido entre as 
oito e as vinte e quatro horas.

 ..............................................................
Sala das Sessões, 9  de  fevereiro de 2006.  – 

Wilson Santiago, Líder do PMDB; Rodrigo Maia, 
Líder do PFL.

Justificação

O substitutivo do Deputado Moreira Franco, dado 
em Plenário em substituição à Comissão de Finanças e 
Tributação, limitou em seu artigo 39, § 3º, a potência dos 
equipamentos sonoros móveis a 1500 W. Contudo, dei-
xou sem regulamentação a questão da aparelhagem de 
sonorização fixa. Receia-se que a lacuna permita que o 
Judiciário, em sua função de interpretar a lei, venha a es-
tender a limitação aos demais artifícios sonoros fixos.

EMENDA ADITIVA Nº 20

Acrescente-se ao art. 26 o seguinte inciso XVII:

Art. 26.  ..................................................
 ..............................................................
XVII – propaganda eleitoral em bens par-

ticulares.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – João 
Almeida, Vice-Líder do PSDB; Francisco Dornelles, 
Vice-Líder do PP.

EMENDA ADITIVA Nº 21

Acrescente-se ao art. 26 o seguinte inciso XVII:

Art. 26.  ..................................................
 ..............................................................
XVII – produção de jingles, vinhetas e 

slogans para propaganda eleitoral;

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado João Almeida, Vice-Líder do PSDB; Francisco 
Dornelles, Vice-Líder do PP.

EMENDA Nº 22, DE 2006

Acrescente-se ao § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, 
alterado pelo Substitutivo, a expressão “e comprova-
ção” após a palavra “notificação”.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Deputado 
Alberto Fraga, Vice-Líder do PFL; Wilson Santiago, 
Líder do PMDB; Íris Simões, Vice-Líder do PTB.

EMENDA Nº 23 , DE 2006

Acrescente-se o seguinte parágrafo 6º ao art. 
39, modificado pelo artigo 1º do Substitutivo ao PL nº 
5.855/2005:

Art. 1º  ...................................................

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Ficam vedadas as contratações de 

pessoas cujas atividades sejam caracterizadas 
como cabo eleitoral pelos candidatos pelos co-
mitês de campanha, exceto a contratação de 
pessoas físicas ou jurídicas necessárias à orga-
nização e à execução das atividades relaciona-
das à campanha eleitoral, tais como jornalismo, 
contabilidade, escrituração e limpeza.” (NR) 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Deputado 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Dimas Ramalho, 
Líder do PPS; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Rodrigo Maia, 
Líder do PFL; Miguel de Souza, 1º Vice-Líder do PL.

EMENDA Nº 24, DE 2006

Inclua-se no Substitutivo onde couber:

“Art. Os debates entre os candidatos não 
podem ser transmitidos por rádio ou televisão nos 
dez dias anteriores à data do pleito eleitoral.”

Justificação

A emenda prestigia os debates públicos entre os 
candidatos, impondo, porém, um limite temporal à sua 
realização: só podem ser realizados até dez dias antes 
da eleição. Nos dez dias que antecedem o pleito não po-
dem ser realizados nem os ocorridos antes poderão ser 
retransmitidos ou utilizados nos programas ou inserções 
nos horários destinados à propaganda política.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Deputada 
Laura Carneiro, PFL; Francisco Dornelles, Vice-Lí-
der do PP.
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EMENDA Nº 25

Dê-se nova redação ao § 3º do art. 22:

“Art. 22.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O uso de recursos financeiros para 

pagamentos de gastos eleitorais que não pro-
venham da conta específica de que trata o ca-
put implicará a desaprovação da prestação de 
contas do partido ou candidato; comprovado 
abuso de poder econômico, será cancelado o 
registro da candidatura ou cassado o diploma, 
se já houver sido outorgado.” 

Justificação

É necessário deixar claro que o uso de recursos 
financeiros que não provenham da conta específica de 
que trata o caput do art. 22 e que implicará na desapro-
vação das contas do partido ou candidato diz respeito 
apenas aos gastos de campanha que se encontram 
previstos no art. 26 da Lei nº 9.504/99. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Depu-
tada Laura Carneiro, PFL; Francisco Dornelles, 
Vice-Líder do PP.

EMENDA Nº 26, DE 2006

Dê-se nova redação ao caput do art. 42 e supri-
ma-se o inciso III do § 2º do mesmo artigo:

“Art. 42 A propaganda por meiode outdoors, 
backlight, frontlight e assemelhados, explorados 
comercialmente, somente é permitida após a re-
alização de sorteio pela Justiça Eleitoral.”

Justificação

A emenda suprime o inciso III do parágrafo 2º, 
que define o espaço a ser utilizado pelos partidos e 
coligações, e amplia o alcance do caput do artigo 42, 
alterado pelo Substitutivo, de modo a restringir o uso 
das propagandas mediante outdoors.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2006. – Depu-
tada Laura Carneiro, PFL; Francisco Dornelles, 
Vice-Líder do PP.

EMENDA Nº 27, DE 2006

Dê-se nova redação ao parágrafo 8º do art. 42:

“Art. 42.  ................................................
 ..............................................................
§ 8º É vedada a redistribuição dos ou-

tdoors não usados.”

Justificação

A vedação da redistribuição dos outdoors não 
usados é medida que visa a evitar o abuso do poder 
econômico e conferir maior isonomia entre os candi-
datos durante a campanha eleitoral.

Sala das  Sessões, 9 de fevereiro de 2006.  – 
Laura Carneiro, PFL; Francisco Dornelles, Vice-Lí-
der do PP.

EMENDA Nº 28, DE 2006

Dê-se nova redação ao § 3º do art. 39:

“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º É permitida a utilização de carro de 

som e trio elétrico somente em comício.”

Justificação

A permissão da utilização de carro de som e trio 
elétrico somente em comício se justifica na medida em 
que tal permissão evita o aumento da poluição sono-
ra, além de evitar que o poder econômico interfira na 
isonomia entre os candidatos.

Sala das  Sessões,  9  de  fevereiro de  2006.  –  
Laura Carneiro, PFL; Francisco Dornelles, Vice-Líder 
do PP; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

EMENDA Nº 29, DE 2006

Inclua-se onde couber:

Art. Se comprovada que a veiculação de 
matéria danosa, injuriosa, caluniosa ou falsa 
por meio da Internet prejudicou ou comprome-
teu a imagem de candidato ou Parlamentar no 
exercício de suas atividades:

Pena: de detenção de 1 (um) a 2 (dois) 
anos e multa de cinqüenta mil reais.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Pauder-
ney Avelino, Vice-Líder do PFL; Rodrigo Maia, Líder 
do PFL; Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB.

EMENDA ADITIVA Nº 30

Inclua-se no art. 1º do Substitutivo o seguinte § 
4º ao art. 45 da Lei nº 9.504/97:

“Art. 45.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º A inobservância do disposto neste 

artigo enseja a aplicação de advertência ao 
infrator. Em caso de reincidência, sem prejuí-
zo do disposto no parágrafo único do art. 55, 
a emissora pagará multa no valor de cinco mil 
a dez mil UFIR.

§ 4º É permitido entrevistas de candidatos 
sobre assuntos de utilidade pública.”

Sala das Sessões, 9  de  fevereiro de 2006.  – 
Nélson Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Henrique 
Fontana, Líder do PT; José Múcio Monteiro, Líder 
do PTB; Wilson Santiago, Líder do PMDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 31

Dê-se a seguinte redação ao artigo 45 da Lei nº 
9.504/97:
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Art. 45. A partir do resultado da conven-
ção, é vedado ainda às emissoras transmitir 
programa apresentado ou comentado por can-
didato escolhido em convenção.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Reinaldo 
Gripp, PL; Henrique Fontana, Líder do PT; Rodrigo 
Maia, Líder do PFL.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 32

Inclua-se, onde couber, a redação dada ao ar-
tigo 35-A da Lei nº 9.504/97, pelo projeto do Senado 
Federal em seu artigo 1º.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Henrique 
Fontana, Líder do PT; Mendes Ribeiro Filho, Vice-
Líder do PMDB.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 33

Dá-se a seguinte redação ao incisco XIII, do art. 
26, da proposição em epígrafe:

“Art. 26.  ................................................
XIII – Confecção e aquisição de camise-

tas, chaveiros, bonés, canetas e outros brindes, 
direcionados à divulgação de candidatos, parti-
dos e coligações, com a finalidade de venda em 
estabelecimentos credenciados pelos partidos 
políticos, visando o custeio das campanhas elei-
torais, mediante recibo padrão e, exclusivamente, 
destinado para aquisição de pessoas físicas.

Justificação

A proposta tem como escopo deixar a cargo do 
candidato e/ou partido os gastos com propagando 
eleitoral.

Sala das Sessões,  8  de fevereiro  de  2006.   –   
Álvaro Dias, Vice-Líder do PDT; Ronaldo Dimas, 
Vice-Líder do PSDB; Jovair Arante, Vice-Líder do 
PTB; Rodrigo Maia, Líder do PFL.

EMENDA Nº 34

Art. 42. A propaganda por meio de outdoors, ba-
cklight, frontlight e assemelhados, explorados comercial-
mente, somente é permitida após a realização do sorteio 
pela Justiça Eleitoral nas eleições majoritárias.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Laura 
Carneiro, PFL; Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto 
Goldman, Líder do PSDB.

EMENDA Nº 35

Suprima-se do artigo 1º do PL 5.855/05 o pará-
grafo 2º do art. 37 da Lei Eleitoral nº 9.504/97.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Colbert 
Martins, PPS; Henrique Fontana, Líder do PT; Ro-
drigo Maia, Líder do PFL. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 36

Suprima-se do artigo 1º do PL nº 5.855/05 o pa-
rágrafo 2º do art. 37 da Lei Eleitoral nº 9.504/97.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Colbert 
Martins, PPS; Henrique Fontana, Líder do PT; Ro-
drigo Maia, Líder do PFL. 

EMENDA DE PELNARÍO Nº 37

Suprima-se do artigo 1º do Substitutivo ao PL nº  
5.855/05, o art. 42, tratando da propaganda eleitoral.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Colbert 
Martins, PPS; Alberto Goldman, Líder do PSDB, 
Fernando Ferro, Vice-Líder do PT.

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 38 

Acrescente-se o seguinte parágrafo 6º ao art. 
23, modificado pelo artigo 1º do substitutivo ao PL 
5.855/2005:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º As doações de recursos financeiros 

receberão benefícios fiscais de até 20% (vinte 
por cento) do valor doado”

Sala das  Sessões, 9 de  fevereiro de 2006.  –  
Colbert Martins, PPS; Alberto Goldman, Líder do 
PSDB; Fernando Ferro, Vice-Líder do PT.

EMENDA Nº 39

Acrescente-se parágrafo único ao art. 40-A, com 
a seguinte redação;

“Art. 40-A.  .............................................
Parágrafo único. O uso de instrumento 

de propaganda proibido por esta lei, importa 
infração penal geradora de multa de hum mil 
reais àquele que o utilizou.

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Salvador 
Zimbaldi, PSB; Edinho Montemor, PSB; Wilson Santia-
go, Líder do PMDB; Alberto Goldman, Líder do PSDB.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO Nº 40
Dê-se ao § 8º do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, a 

seguinte redação:

“Art. 39.  ................................................
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral por 

meio de operadora comercial de Telemarketing, 
através de mensagem via aparelho celular, via 
e-mail ou torpedos para aparelho móvel celular, 
e para caixas de e-mail pessoal.”

Sala das Sessões, fevereiro de 2006. – Ronal-
do Dimas, Vice-Líder do PSDB; Miro Teixeira, PDT; 
Ademir Camilo, PDT; André Figueiredo, Vice-Líder 
do PDT; Dimas Ramalho, Líder do PPS; Lincoln Por-
tela, Vice-Líder do PL; 
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estava na CPMI e, infelizmente, perdi a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. está 
presente entre nós, Deputado.

O  SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é bom também 
que a Mesa tome providências sobre os elevadores. 
Gastamos 5 minutos para chegar a este plenário. Não 
quero acusar funcionários, mas pelo menos que haja 
uma coordenação em relação a isso.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – V.Exa. tem 
razão, Deputado Dr. Heleno. A Presidência orienta a 
Diretoria da Casa a que promova um estudo que per-
mita o deslocamento com maior rapidez das Sras. e 
dos Srs. Deputados de seus gabinetes ao plenário nos 
horários de votação.

Creio que é possível, nessas circunstâncias, quem 
sabe, mobilizar, além dos elevadores já destinados aos 
Parlamentares, mais um ou outro elevador, para que 
V.Exas. possam chegar com rapidez ao plenário nos 
momentos de votação.

O  SR. CORONEL ALVES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (PL – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me orientação do partido.

O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
Partido Liberal na última votação.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com o partido na última votação.

O SR. JÚNIOR BETÃO (PL – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com orientação do meu partido, o PL.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompa-
nhei a orientação do meu partido na votação anterior. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer às emendas de ple-
nário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao Sr. 
Deputado Moreira Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
é um tema que mobiliza todos os Deputados. Diz res-
peito à nossa experiência, ao nosso interesse, à nossa 
vida, enfim. Então o número de sugestões foi extrema-
mente grande. 

Gostaria que a Presidência me concedesse pelo 
menos mais 15 minutos para que eu pudesse concluir a 
análise das emendas, que não foram todas analisadas 
ainda, e para oferecer o relatório, que, pelo que supo-
nho, é precondição para que a votação se realize. Se 
não for precondição, pergunto se poderia apresentar 
essa avaliação das emendas, o relatório das emendas, 
quando fôssemos votar os destaques e as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência concede 10 minutos à V.Exa.

O SR. MOREIRA FRANCO – Obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Biscaia, 
para dar parecer pela Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania. (Pausa.)

O Deputado Antonio Carlos Biscaia também pre-
cisa de mais 10 minutos? Vamos pois conceder mais 
10 minutos a S.Exa.

O SR. ALMIR MOURA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ALMIR MOURA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
essa matéria que visa moralizar os gastos públicos 
com campanha é algo salutar, excelente; porém, é 
preciso ter cuidado com alguns pontos dessa medida. 
O Sr. Relator afirmou que se poderia fazer algum tipo 
de propaganda em alguns casos, em outros, não, uma 
vez que a medida vai favorecer pessoas com poder 
aquisitivo muito maior. E isso  me preocupa, porque o 
voto nas pequenas comunidades vai valer para o Ve-
reador uma quantia muito maior do que a observada 
hoje. Essa é a minha preocupação.

Uma pessoa não vai poder expor o nome do seu 
candidato, e a campanha política do País estará sendo 
limitada dessa forma. Vamos esperar que sejam co-
locados em votação os destaques para tentar corrigir 
alguns pontos nocivos à campanha política e à boa 
informação da população brasileira.

O segundo ponto a ressaltar é que se trata não 
só de um discurso, mas de um apelo à Governadora 
Rosinha Garotinho, do Rio de Janeiro, e ao Coman-
dante da Polícia Militar do Estado.

O Comandante da PM do Rio de Janeiro, Coronel 
Hudson, é muito atarefado e não tem tempo de ler os 
procedimentos contra inocentes que estão sendo ex-
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cluídos da corporação. Gostaria de dizer a S.Sa. que 
está sendo enganado por seus auxiliares e que a partir 
de agora deve ler os documentos que assina.

Hoje ou amanhã conversarei com o Comandante 
da Polícia Militar do Rio de Janeiro e, posteriormen-
te, com a Governadora Rosinha Garotinho, para me 
balizar e depois voltar a esta tribuna e fazer outro dis-
curso, dependendo da conversa que terei com o Sr. 
Hudson Aguiar.

Chamo a atenção para essa briosa corporação.
Era o que tinha a dizer.
O  SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN (PTC – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de 
justificar a votação anterior, aproveito a oportunidade 
para comunicar ao Plenário que a CPMI dos Correios 
aprovou, por unanimidade, a convocação do Sr. Dimas 
Fabiano Toledo, ex-Diretor de Furnas, para nos trazer 
informações, e do Sr. Duda Mendonça.

Nós, de uma vez por todas, acabaremos com 
essa lista apócrifa, na qual constam nomes de vários 
Parlamentares como se tivessem recebido recursos. 

Meu nome não consta dessa lista, mas há ne-
cessidade premente de a analisarmos.

O  SR. LUIZ ALBERTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
PT na votação anterior.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
votei com o partido na votação anterior. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra à Sra. Deputada Luciana Genro, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, regis-
tro desta tribuna a posição do PSOL a respeito deste 
debate sobre a mudança na lei eleitoral.

Está sendo divulgado à população que estamos 
votando a moralização das campanhas eleitorais, a 
redução dos gastos, o combate ao caixa 2. Mas isso 
não é verdade. 

No substitutivo do Deputado Moreira há alguns 
pontos positivos. Entretanto , globalmente, ele não 
assegura o fim do abuso do poder econômico; não 
institui teto para os gastos de campanha; não acaba 
com as doações dos bancos, uma das mais abundan-

tes fontes de recursos para partidos e candidatos que 
servem aos interesses do mercado financeiro; não 
acaba com as doações das empresas que se relacio-
nam com o Poder Público. Este é o caso das agências 
de publicidade – como a do Sr. Marcos Valério, motivo 
de grande escândalo nos últimos meses –, que vão 
poder continuar doando, e, ao mesmo tempo, dispu-
tando licitações.

As empreiteiras e outras empresas que prestam 
serviços ao Poder Público vão continuar sendo doado-
ras e, dessa maneira, poderão interferir no processo 
eleitoral com o peso dos milhões de reais que repas-
sam a partidos e candidatos, em troca de facilidades 
nas licitações.

Não acabaremos com o abuso do poder econômi-
co apenas proibindo o eleitor de andar com um broche 
de seu candidato, enquanto, ao mesmo tempo, permi-
timos a disseminação de outdoors pela cidade. Isso é 
combater abuso do poder econômico? Não. Significa 
proibir o militante de expressar apoio a seu candida-
to e a seu partido e permitir a compra de milhares de 
cabos eleitorais. 

Torno a perguntar: isso é combater o abuso do 
poder econômico? Não é. 

É transparência e combate ao caixa 2 divulgar na 
Internet os valores doados, mas não dizer quem são 
os doadores?! Não é, Sr. Presidente! Não é, senhoras 
e senhores que assistem a esta sessão! 

Esse projeto não vai mudar em nada a realidade 
do abuso de poder econômico dos partidos, que são 
agentes dos interesses privados, porque têm por trás 
de si grandes financiadores de campanha. 

Por  isso o PSOL não vai dar o seu voto favorável a 
essa proposta. Queremos mais debates, queremos que 
a população tenha clareza do que está sendo debatido 
nesta Casa, porque está sendo votado às pressas um 
tema extremamente importante que vai restringir a livre 
expressão da militância, pois ela não vai poder sequer 
usar um adesivo ou um broche do seu candidato no 
dia da eleição. Nesse dia ficarão proibidas quaisquer 
manifestações. Mas os cabos eleitorais pagos estarão 
lá, de alguma maneira, aliciando o voto da população, 
enquanto a militância estará reprimida e não poderá 
se expressar livremente.

Sr. Presidente, não aceitamos essa proposta. 
Sim, queremos o fim verdadeiro do abuso do 

poder econômico, o que só acontecerá com o fim do 
financiamento privado das campanhas eleitorais.

O  SR. WAGNER LAGO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 07579 

O SR. WAGNER LAGO (PDT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. ENÉAS – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ENÉAS (PRONA – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente 
justifico que não estava presente na última votação, 
mas meu voto é “sim”.

Em segundo lugar, quero dizer que o PRONA 
também está de acordo com a tese apresentada.

O SR. ENIO BACCI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
acompanhei a orientação do partido e votei “sim” na 
última votação.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Depu-
tados que não votaram na votação anterior podem 
consignar sua presença na sessão de 14h, que con-
sideraremos também como presença na votação.

O Deputado Antonio Carlos Biscaia ou o Depu-
tado Moreira Franco já podem apresentar seus pare-
ceres. (Pausa.)

Deputado Moreira Franco, quando estiver pronto, 
V.Exa. poderá ocupar a tribuna.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A sessão 
fica prorrogada pelo prazo de até 1 hora.

O  SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero registrar que no dia de hoje a 
plataforma P-50, da PETROBRAS, começará a ser 
rebocada do estaleiro Mauá-Jurong, em Niterói. Po-
demos dizer que esse é o marco inicial da contagem 
regressiva para que o Brasil atinja finalmente a tão so-
nhada auto-suficiência na produção de petróleo, uma 
marca sonhada e perseguida por gerações e gerações 
de brasileiros desde a criação da PETROBRAS. Pois 
será com a entrada em operação da P-50, prevista 
para o segundo semestre deste ano, que poderemos 
alcançar, finalmente, essa meta. A P-50 ficará pelos 
próximos dias na Baía de Guanabara, onde passará 
agora por uma série de testes exigidos pela Marinha 
do Brasil; só depois é que será levada para o campo 
de Albacora Leste, onde poderá começar a produzir 

180 mil barris de petróleo por dia, quantidade equiva-
lente a 10% de toda a produção nacional. 

Quero aqui dar os parabéns aos milhares de me-
talúrgicos do Mauá-Jurong que colocaram seu suor e 
sua dedicação a serviço do Brasil na construção des-
sa plataforma que vai se transformar em símbolo de 
competência da Nação brasileira. Parabéns a todos 
pelo belíssimo trabalho realizado! 

Outro assunto, Sr. Presidente.
Confesso que fiquei estarrecido ao ver estam-

pada hoje no jornal O Globo a manchete que afirma 
textualmente que o Pacote do governo pode estimular 
a favelização, numa referência às medidas anunciadas 
ontem pelo Presidente Lula e pelo Ministro da Fazen-
da, Antonio Palocci, com vistas a diminuir os preços 
de alguns itens utilizados na construção civil. Poucas 
vezes ficou tão clara a decisão de órgão de comuni-
cação de dar uma guinada nos fatos para distorcer a 
realidade e transformar em algo negativo o que é al-
tamente positivo para todo o País. 

É flagrante a distorção dos fatos. Ao ler a matéria 
publicada nas páginas 21 e 22, percebemos que a tese 
é sustentada com base na opinião de pretensos espe-
cialistas no setor. Nenhuma palavra sobre a quantidade 
de empregos que essa medida pode ajudar a criar; ne-
nhuma palavra sobre as vantagens para quem pretende 
ampliar ou reformar sua casa; e nenhuma menção ao 
fato de que pessoas que hoje vivem em condições de 
extrema precariedade poderão vislumbrar a possibili-
dade de passar a viver de forma mais digna. 

Controlar a ocupação urbana é prerrogativa das 
prefeituras municipais. Havendo fiscalização e boa von-
tade das autoridades locais é possível, sim, conter o 
avanço de habitações em áreas consideradas de risco 
e de favelas. Mas utilizar este ponto de vista obtuso 
para desqualificar uma medida altamente positiva para 
o País mostra que há, no mínimo, uma má vontade mui-
to grande desse veículo de comunicação para com as 
medidas adotadas pelo Governo Federal em benefício 
das camadas mais pobres da população. 

Lamento, Sr. Presidente, que ainda se faça jor-
nalismo desta maneira no Brasil. Temos uma imprensa 
livre e madura, uma democracia que está cada vez mais 
consolidada. Atitudes como essa não cabem mais no 
Brasil de hoje. As medidas anunciadas ontem pelo Pre-
sidente Lula são altamente positivas e o povo brasileiro, 
especialmente aquelas camadas mais necessitadas, 
saberá reconhecer a importância desse gesto. 

São estas as minhas palavras, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O  SR. JOÃO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado João Magalhães, na votação anterior, vo-
tou com o PMDB.

O SR. MARCO MAIA (PT – RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só dizer 
que votei “sim” na votação anterior, por entender que 
precisamos efetivamente fazer uma profunda reforma 
política e, ao mesmo tempo, limitar os gastos com as 
campanhas eleitorais, melhorando, com isso, a possi-
bilidade da igualdade entre todos os candidatos nas 
disputas eleitorais.

Faço  questão de registar que, na votação anterior, 
votei “sim” com o meu partido, por entender a justeza 
dessa proposta que busca melhorar, democratizar, 
trazer alternativas que possibilitem campanhas mais 
simples, que utilizem menos recursos, que tragam pro-
postas e projetos que dialoguem com a consciência 
do povo brasileiro e que ajudem as trabalhadoras e os 
trabalhadores a votarem, com mais clareza, na melhor 
proposta para conduzir o nosso País.

Portanto, o meu voto foi “sim” para garantir que 
haja efetivamente uma igualdade maior entre todos os 
candidatos na próxima eleição.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida-
de dada a este Parlamentar no sentido de expressar 
a sua posição e o seu voto.

O SR. CARLOS MOTA (PSB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei conforme 
orientação do meu partido na votação anterior.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Betinho Rosado, o relatório da medida provisória da 
qual V.Exa. é o Relator já está pronto?

O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o rela-
tório já está pronto e eu estou aguardando que V.Exa. 
coloque a medida provisória na Ordem do Dia, para 
que seja apreciada e votada em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Lembro 
que a sessão será encerrada às 14h.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Liderança do PPS.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma Comunicação de Li-
derança.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nobre Lí-
der, o Deputado Dimas Ramalho já havia pedido a 
palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Aguardo o 
Deputado Dimas Ramalho, porque certamente S.Exa. 
irá me instruir.

O   SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Dimas Ramalho, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, hoje, vamos votar matéria que evi-
dentemente não é o projeto dos sonhos de todos os 
Deputados no que diz respeito à reforma política que 
desejamos, com financiamento público de campanha, 
voto distrital e provável lista partidária, ou seja, uma 
reforma política de conteúdo. Mas é evidente que va-
mos votar, sim, um projeto que diminuirá os custos de 
campanha. 

Convém lembrar que, quando alguém diz que essa 
lei não vai acabar com o caixa 2, a prática do caixa 2 
já é proibida. A lei veda a existência de contribuição 
que não seja especificada na prestação de contas. Mas 
o projeto vai diminuir, sim, os custos da campanha. A 
meu ver, devemos aprovar esse projeto, mas devemos 
também permitir que haja manifestação da vontade po-
pular, abrindo possibilidade de promovermos debates 
com os eleitores, senão, além do voto secreto, corre-
mos o risco de ter também candidato secreto. 

Nós queremos votar esse projeto. Achamos que 
é uma boa contribuição para a diminuição dos cus-
tos eleitorais, que foram a origem das investigações 
que estão se dando no Senado e na Câmara. Toda-
via, queremos chamar atenção para que, quando for 
possível, iniciemos um debate sobre a verdadeira re-
forma eleitoral de conteúdo, sobre o papel real dos 
partidos. Deveríamos verificar como isso funciona em 
outros países. 

Mas o que temos aqui já é um avanço. Nós, que 
somos candidatos, sabemos a importância da dimi-
nuição de custos para propiciar igualdade na disputa 
eleitoral. Afora isso, precisamos cada vez mais de criar 
condições para que, por meio da educação política dos 
eleitores, alcancemos a democracia que desejamos.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo a Casa por 
esse projeto. Após sua aprovação, provavelmente na 
próxima semana serão votadas as emendas. Assim, 
caminharemos para as eleições com tranqüilidade, 
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até porque fazemos isso em nome da lei, e não creio 
que o Supremo Tribunal Federal possa trazer qualquer 
surpresa, porque não mudamos o conteúdo legal, mas 
apenas a questão de custos eleitorais.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Caldas, 4º Secretário.

O  SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com orientação do 
meu partido.

O  SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, os mais cínicos costumam di-
zer que a democracia é o melhor regime que o dinheiro 
pode comprar, isso porque até hoje ninguém, nenhum 
povo, nenhum país conseguiu resolver esse problema 
crucial, que é o estigma e o calcanhar-de-aquiles do 
sistema: a influência do poder econômico, que deturpa 
os resultados eleitorais. Ao votarmos esta matéria na 
manhã de hoje, também não temos a ilusão de estar 
resolvendo o problema, mas, pelo menos, estaremos 
nos insurgindo contra essa lógica infernal.

É claro, Sr. Presidente, que gostaríamos de ter 
uma reforma política ampla, abrangente – aliás, aque-
la que esta Casa ficou devendo à Nação no ano pas-
sado. Nos preocupamos com a corrupção, em punir, 
em cassar, em prender e arrebentar, mas nos esque-
cemos do essencial, que é criar medidas profiláticas, 
preventivas, contra a corrupção, e a mais importante 
delas seria precisamente a reforma política, pois é aí 
onde se abriga o ovo da serpente. 

Sr. Presidente, é verdade que não conseguimos 
fazer uma reforma – que seria a dos nossos sonhos 
– que introduzisse no nosso sistema o financiamento 
público de campanha e nos desse, além da originali-
dade, a possibilidade de um resultado eleitoral de teor 
ético razoavelmente aceitável. Apesar  de não termos 
conseguido isso, Sr. Presidente, não aceito o desconso-
lo dos que preferem se sentar no meio-fio para chorar. 
Alguma coisa estamos fazendo neste momento. Sei que 
a limpeza do processo político é matéria para longos 
anos, mas agora pelo menos estamos tomando uma 
atitude, começando um trabalho. 

Os chineses costumam dizer que uma grande 
caminhada começa com um passo. Saibam a Nação 
e todos os Congressistas presentes que aqui, neste 
momento, estamos dando o primeiro passo! 

O  SR. JORGE BITTAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
o Deputado Jorge Bittar votou com o partido.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, o Deputado Geraldo Resende votou 
conforme orientação do seu partido, o PPS.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Antonio Carlos Pannunzio, na votação anterior, 
votou com o PSDB.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Mar-
celo Castro, na votação anterior, votou com o seu par-
tido, o PMDB.

O Sr. João Caldas, 4º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O  SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para uma comunicação 
importante à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Só um mi-
nuto, nobre Deputado Claudio Cajado.

Solicito ao Deputado José Carlos Aleluia, se pos-
sível, já que o parecer sobre as emendas do Deputado 
Antonio Carlos Biscaia está pronto, permita que ouça-
mos antes S.Exa.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não há dúvi-
da, Sr. Presidente. Eu já havia combinado com V.Exa. 
A prioridade é o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Depois 
V.Exa. faz sua comunicação inadiável, Deputado Clau-
dio Cajado. 

Agora vamos ouvir o parecer do Relator, em be-
nefício de todos e sem prejuízo a ninguém. 

O   SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer às emendas de Ple-
nário, pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, ao Sr. Deputado Antonio Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, foram apresentadas 
40 emendas de Plenário. Examinei cada uma delas e 
vou dar o parecer, em primeiro lugar, quanto à cons-
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titucionalidade e juridicidade. O parecer é favorável 
a todas.

Entretanto, sobre o mérito, que é da competência 
específica da Comissão de Constituição e Justiça, vou 
ter de mencioná-las uma a uma. Em relação a algu-
mas o parecer é favorável, mas à maioria o parecer 
é contrário.

As Emendas de nºs 1, 2, 3, 4 e 5 dizem respeito 
apenas à potência de utilização de som. Quanto ao 
mérito, o parecer é contrário, uma vez que o subs-
titutivo do Deputado Moreira Franco resultou de um 
entendimento.

O Sr. José Carlos Aleluia – Sr. Presidente, a 
numeração não nos foi fornecida. Portanto, da forma 
como o projeto está sendo relatado, não é possível 
acompanhar. Precisamos saber quem é o autor da 
emenda para poder acompanhar o parecer.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Depu-
tado José Carlos Aleluia, vou repetir: as Emendas de 
nºs 1 a 5 foram apresentadas pelo Deputado Renildo 
Calheiros, na condição de Líder do PCdoB, e todas 
elas se referem ao § 9º do art. 39. Quanto ao mérito, 
o parecer é pela rejeição. 

O  Sr. Ronaldo Dimas – Sr. Presidente, gostaria 
de chamar a atenção para um fato mencionado pelo 
Deputado Lobbe Neto relacionado a essa potência. 

Dois tipos de potência são comumente usadas: a 
potência real e a potência aparente do aparelho, am-
bas com siglas diferentes – PMPO e RMS. Seria im-
portante fazer a correção – acredito que as emendas 
se refiram à potência real –, para que não haja dúvida 
quando da aplicação da legislação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos dei-
xar que o Relator termine o seu parecer. 

Continua com a palavra o Deputado Antonio 
Carlos Biscaia.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Prossigo, 
Sr. Presidente.

A Emenda nº 6, assinada pelo Vice-Líder do PT, 
Deputado Luciano Zica, acrescenta § 9º ao art. 39 e 
pretende a vedação, de forma integral, da propagan-
da por meio de outdoors – “é vedada a propaganda 
eleitoral mediante outdoors de forma absoluta” – e re-
voga, em conseqüência, o art. 42, que permite esse 
tipo de propaganda. A manifestação quanto ao mérito 
é favorável.

As  Emendas nº 7, do Deputado Fernando de 
Fabinho, do PFL, e nº 8, do Líder da Minoria, Depu-
tado José Carlos Aleluia, visam ao mesmo objetivo: 
alterar o art. 17-A no sentido de que, na parte final 
desse dispositivo, não estando a referida lei em vigor 
até 10 de junho, caberá a cada partido político fixar 
seu respectivo limite de gasto e comunicá-lo à Justiça 

Eleitoral, que dará às informações ampla publicidade, 
ao contrário da redação original, que confere essa 
competência à própria Justiça Eleitoral apenas com 
audiência dos partidos. Quanto ao mérito, o parecer 
às Emendas nºs 7 e 8 é contrário, porque a proposta 
do substitutivo resultou de entendimento.

A Emenda nº 9, do Deputado João Almeida, do 
PSDB, pretende impor restrição à propaganda por meio 
de alto-falantes, amplificadores e carros de som. Con-
sidero que a pretensão foi contemplada no substitutivo. 
Portanto, o parecer à Emenda nº 9 é pela rejeição. 

O Deputado Alberto Goldman apresentou a Emen-
da nº 10, como Líder do PSDB, visando à supressão 
do inciso IX do art. 26 do substitutivo. 

O Sr. Ronaldo Dimas – Sr. Relator, essa emenda 
foi retirada pelo PSDB. 

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Foi re-
tirada?

O  Sr. José Carlos Aleluia – Sr. Relator, se V.Exa. 
e o Sr. Presidente permitem, com relação à emenda 
de minha autoria, o que foi combinado com o Relator 
foi que ela seria incorporada no substitutivo que ele 
vai apresentar. Portanto, o parecer de V.Exa. poderia 
conflitar com o novo texto. O argumento de V.Exa. para 
rejeição da emenda foi o de “em decorrência do en-
tendimento”, mas, na verdade, o entendimento foi para 
acatar a emenda, na forma do substitutivo.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Informo a 
V.Exa. que não foi possível, pela premência do tempo, 
que eu conversasse com o Deputado Moreira Franco. 
Todavia, a Mesa já esclareceu que, se houver alguma 
divergência quanto ao mérito, a matéria ficará para a 
votação na próxima semana. Aí, então, provavelmente 
alterarei minha posição com referência à questão, se 
nesse particular houver consenso.

O Sr. José Carlos Aleluia – Muito obrigado, Sr. 
Deputado.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Portanto, 
a Emenda nº 10 foi retirada.

A Emenda nº 11, do Deputado Carlos Souza, 
pretende a fixação de 3 pesquisas eleitorais públicas. 
Como não houve qualquer discussão sobre a questão, 
o parecer é contrário, no mérito.

A Emenda nº 12 contempla substitutivo apresen-
tado pelo PSOL e altera fundamentalmente o texto 
apresentado pelo Deputado Moreira Franco. Quanto 
ao mérito, o parecer é contrário.

Na Emenda nº 13, do Deputado Renato Casa-
grande, do PSB, pretende a manutenção dos outdoors 
exclusivamente para as candidaturas majoritárias, ex-
cluindo as a Deputado Federal e a Deputado Estadual. 
O parecer contrário.
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A  Emenda nº 14, apresentada pelo Líder do 
PTB, Deputado José Múcio Monteiro, impõe restrições 
à divulgação de qualquer doação de campanha. Na 
realidade, prevaleceu o entendimento de que haverá 
divulgação na Internet e o doador só será conhecido 
ao final. Então, como entendimento é na linha do subs-
titutivo, o parecer é contrário à Emenda nº 14.

As Emendas nºs 15 e 16, de autoria do Deputado 
Fernando Coruja, apresentam algumas restrições aos 
gastos de campanha, acrescentando § 5º ao art. 23 e, 
ao mesmo tempo, dando nova redação ao § 2º do art. 
37. Com relação ao mérito das Emendas nºs 15 e 16, 
o parecer é favorável.

A Emenda nº 17, do Deputado Wilson Santia-
go, Líder do PMDB, pretende simplesmente acabar 
com a proibição de propaganda por meio de trios 
elétricos, alto-falantes e assim por diante. O parecer 
é contrário.

Com a Emenda nº 18, o Deputado Wilson Santia-
go também pretende, relativamente aos showmícios, 
alterar o texto do substitutivo para suprimir a expressão 
“eventos assemelhados”. O parecer é contrário.

À Emenda nº 19, que objetiva alterar o § 4º do 
art. 39, o parecer é contrário.

A  Deputada Laura Carneiro apresentou as Emen-
das nºs 24, 25, 26 e 27. A Emenda nº 24 propõe a 
proibição de debates entre os candidatos nos 10 dias 
anteriores ao pleito eleitoral. O parecer é contrário. 

A Emenda de nº 25 está prejudicada. 
À Emenda de nº 26 o parecer é contrário. 
Com a Emenda nº 27, a Deputada Laura Carneiro 

quer vedar a redistribuição de outdoors não utiliza-
dos. Caso seja mantida a propaganda em outdoors, 
o parecer é favorável à Emenda nº 27.

A Emenda nº 28 está rejeitada.
O Sr. Pauderney Avelino – Deputado Antonio 

Carlos Biscaia, V.Exa. pode dizer pelo menos o enun-
ciado da emenda aprovada ou rejeitada daqui para a 
frente?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Repito, 
atendendo a V.Exa., Deputado Pauderney Avelino. A 
Emenda nº 24...

O Sr. Pauderney Avelino – Até aí eu estava 
acompanhando. A Emenda nº 28 é a que V.Exa...

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – A Emenda 
nº 27 tem parecer favorável e a de nº 28, contrário. 

A Emen da nº 29, de autoria do Deputado Pau-
derney Avelino, trata de matéria penal. Eu até poderia 
ser favorável à emenda, mas, pela forma como está 
redigida – se comprovada que a veiculação de maté-
ria caluniosa por meio de Internet prejudicou ou com-
prometeu a imagem do candidato ou Parlamentar no 
exercício de suas atividades, pena de detenção de 2 

anos – a manifestação é contrária, por ser matéria de 
natureza penal.

O Sr. Pauderney Avelino – Como há um en-
tendimento com o Relator, Deputado Moreira Franco, 
para que a proposta seja acolhida em seu parecer, se 
V.Exa. for contrário, no mérito, haverá conflito. Peço a 
V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sr. Depu-
tado, vamos deixar o Relator encerrar o seu trabalho. 
Não se pode contestar o Relator na hora de apresen-
tação do parecer. Se houver dúvidas, ao final elas po-
dem ser esclarecidas. 

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – A Emenda 
nº 30, do Deputado Nelson Marquezelli, pretende mo-
dificar o § 4º do art. 45. O parecer é contrário a essa 
emenda, assim como à Emenda nº 31. 

A Emenda nº 32 pretende incluir, onde couber, 
a redação dada ao art. 35 na proposta originária do 
Senador Jorge Bornhausen, qual seja, divulgação de 
pesquisa eleitoral a menos de 15 dias do pleito. O pa-
recer é favorável.

A Emenda nº 33, do Deputado Álvaro Dias, alte-
ra o texto para permitir a confecção de camisetas. O 
parecer é contrário.

A Emenda nº 36 também tem parecer contrário.
A Emenda nº 37, do Deputado Colbert Martins, 

pretende suprimir do art. 1º do substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 5.855, de 2005, que trata de propaganda 
eleitoral. Eu já havia dado parecer favorável a outra 
emenda que quer proibir outdoor. Por isso, o parecer 
é favorável à Emenda nº 37.

O parecer é contrário às Emendas nºs 38 e 39, 
assim como à Emenda nº 40, que preconiza alterar a 
vedação da propaganda por telemarketing, acres-
centando mensagem a celular via e-mail, torpedos e 
outros. O parecer, quanto ao mérito, é contrário. 

O Sr. Colbert Martins – Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Presi-
dente, algumas emendas não me foram encaminhadas. 
Foram 40, mas eu também...

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quando o 
Relator concluir o parecer sobre as emendas, a palavra 
será franqueada aos Srs. Deputados para que as dúvi-
das sejam dirimidas e os esclarecimentos prestados.

O  SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Não havia 
recebido anteriormente as Emendas de nºs 20 a 23.

A Emenda de nº 20, do Deputado João Almeida, 
acrescenta ao art. 26 o inciso XVII. “São considerados 
gastos eleitorais sujeitos a registros propaganda elei-
toral em bens particulares”.

Sou favorável à Emenda nº 20, apresentada pelo 
Deputado João Almeida, assim como à Emenda nº 21, 
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que acrescenta o inciso XVII. A produção de jingles, 
vinhetas e slogans também é gasto eleitoral, eviden-
temente, e o parecer é favorável quanto ao mérito.

A Emenda nº 22 – “acrescente-se ao § 1º do art. 
37, alterando comprovação para notificação” –, tem 
parecer contrário.

A Emenda nº 23, apresentada pelo Deputado 
Fernando Coruja, quer acrescentar outra vedação:

“Ficam  vedadas as contratações de pes-
soas cujas atividades sejam caracterizadas 
como cabo eleitoral pelos candidatos ou pelos 
comitês de campanha, exceto a contratação 
de pessoas físicas ou jurídicas necessárias 
à organização e à execução das atividades 
relacionadas à campanha eleitoral, tais como 
jornalismo, contabilidade, escrituração, lim-
peza(...)”

Pela complexidade, não há como ser a favor da 
emenda. Meu parecer, quanto ao mérito, é contrário.

Quanto às Emendas de nºs 34 e 35, também sou 
contrário a elas. 

Sr. Presidente, este é o parecer. Está concluída 
a apreciação das emendas. 

O   SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, peço a V.Exa. que esclareça 
dúvidas de qualquer Deputado.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
dúvida quanto à Emenda nº 36, se eu não estiver en-
ganado.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deputado Antonio Carlos 
Biscaia, qual é o número da emenda batizada de “Alen-
car”, que passa a não proibir o uso de camiseta, por 
favor? Ela foi rejeitada?

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Depu-
tado, qual é a emenda? Eu não sei.

O SR. JOÃO FONTES – A de nº 28. A inclusão 
de camiseta na campanha foi rejeitada. Foi isso que 
eu entendi?

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
pelo a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Nobre Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, apresentei a Emenda nº 34, 
que está sendo destacada pelo PCdoB, cujo objetivo é 
que os outdoors, backlights e frontlights só possam 
ser utilizados nas campanhas majoritárias – senão, se 
forem utilizados na proporcional, só quem tem dinheiro 
poderá valer-se deles. A idéia é a de que sejam utili-
zados outdoors e todos os engenhos publicitários nas 
majoritárias, uma vez que elas são campanhas que 
utilizam muitos recursos. Se  V.Exa. negar pela Comis-
são de Constituição e Justiça, o PCdoB não poderá 
destacar. Faço um apelo a V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Recebi, 
neste instante, uma que pretende que os outdoors 
sejam só para as majoritárias, e o parecer foi contrário, 
evidentemente. A CCJC tem mérito em matéria eleitoral. 
Essa outra estou procurando entender. “Suprima-se o 
§ 2º do art. 37”. O § 2º diz o seguinte: “Em bens parti-
culares, somente será permitida a propaganda eleitoral 
por meio da fixação de faixas e cartazes”.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Essa não é a minha 
emenda. A minha está escrita à mão e tem o nº 34.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Está 
aqui.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Eu vou ler para 
V.Exa. O texto diz: “A propaganda por meio de outdo-
ors, backlight, frontlight e assemelhados, explorados 
comercialmente, somente é permitida após a realiza-
ção do sorteio pela Justiça Eleitoral”. Esse é o texto 
do relatório do nobre Deputado Moreira Franco. Eu 
incluo a expressão “nas eleições majoritárias”. É só 
isso, porque tenho medo, nobre Relator...

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – O pare-
cer é contrário.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Obrigada.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em rela-
ção à Emenda nº 31 – tomaram-me a palavra naquela 
hora – para a qual S.Exa. ofereceu parecer contrário, 
do nosso ponto de vista, os locutores e apresentado-
res de televisão, depois da convenção, permanecem 
até agosto à frente dos seus programas, o que é uma 
vantagem substancial como candidato.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado, 
V.Exa. está discutindo com o Relator, que deu seu pa-
recer. A emenda vai a votação.

O SR. RONALDO DIMAS – Sim, mas quero saber 
se S.Exa. pode modificar o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não. V.Exa. 
quer discutir o parecer.

O  SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA – Sr. Pre-
sidente, quero concluir.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, procurei ana-
lisar as 40 emendas com critério: primeiro, conside-
rando-as constitucionais e jurídicas; quanto ao mérito, 
que também é deferido, além de ao Relator, Deputado 
Moreira Franco, à CCJ, procurei emitir opinião.

Então, eventuais divergências ficarão para o de-
bate e a votação.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O  SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Antonio Carlos Biscaia analisa emenda de 
nossa autoria segundo a qual a doação possa a ser 
descontada do Imposto de Renda. Isso já foi aprovado 
no Senado Federal, mas, no mérito, foi rejeitado.

Vamos apresentar um destaque à matéria por 
entender que quem quer doar deve, evidentemente, 
ter acesso a descontos fiscais.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 

a palavra, para oferecer parecer às emendas de Ple-
nário, pela Comissão de Finanças e Tributação, ao 
Deputado Moreira Franco.

O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB – RJ. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, recebi 40 emendas.

Serei mais breve que o nobre Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, já que S.Exa. leu as emendas, mas 
os senhores receberam todas elas e, portanto, têm 
conhecimento de seu teor.

Foram consideradas favoráveis as Emendas nºs 
19, 22, 25 e 27.

Foi considerada favorável, na forma de subemen-
da, a Emenda nº 8, que fica com a seguinte redação: 

“Art. 17-A: Caberá à lei, observadas as 
peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de ju-
nho de cada ano eleitoral o limite dos gastos 
de campanha para os cargos em disputa (...) 
e, não sendo editada até a data acima esta-
belecida, caberá a cada partido político fixar 
seu respectivo limite de gastos, comunicando 
à Justiça Eleitoral, que dará a essas informa-
ções ampla publicidade”.

Favorável, na forma de subemenda, a Emenda 
nº 9:

“........................................
§ 3º O funcionamento de alto-falante, 

amplificador, carro de som, trio elétrico ou 
assemelhados, ressalvada a hipótese con-
templada no § 4º, somente é permitido entre 
as oito e as vinte e duas horas, com potência 
limitada a 2.000 watts (RMS), sendo vedados 
a instalação e o uso desses equipamentos em 
distância inferior a duzentos metros.

 ..............................................................
§ 6º A limitação constante no § 3º deste 

artigo não se aplica a comícios e áreas desti-
nadas a reuniões eleitorais”.

Favorável, na forma de subemenda, a Emenda 
nº 29:

“Inclua-se onde couber:
É crime veicular pela Internet documento 

injurioso, calunioso ou difamante referente a 
Parlamentar no exercício do mandato, a candi-
dato, partido ou coligação, sujeitando o infrator 
à pena de detenção de 1 a 2 anos e a multa 
de 5 mil a 10 mil reais”.

Há 4 emendas do Relator.
A  primeira: 

“Art. 30-A Qualquer partido político ou 
coligação poderá representar à Justiça Eleito-
ral relatando fatos e indicando provas e pedir 
a abertura de investigação judicial para apu-
rar condutas em desacordo com as normas 
desta Lei, relativas à arrecadação e gastos 
de recursos.

§ 1º Na apuração de que trata este ar-
tigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no 
art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos 
ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será 
negado o diploma ao candidato, ou cassado, 
se já houver sido outorgado”.

Também resultado de entendimentos no plenário, 
a segunda emenda de Relator tem o seguinte teor:

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de 
cessão ou permissão do Poder Público, ou que 
a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive 
postes de iluminação pública e sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas 
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é 
vedada a veiculação de propaganda de qual-
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quer natureza, inclusive pichação, inscrição a 
tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados.

§ 1º A veiculação de propaganda em de-
sacordo com o disposto no caput deste artigo 
sujeita o responsável, após a notificação, à 
restauração do bem e, caso não cumprida no 
prazo, à multa no valor de R$2.000,00 (dois 
mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).

§ 2 º Em bens particulares, somente será 
permitida a propaganda eleitoral por meio de 
fixação de faixas, cartazes e adesivos”.

Emenda do Relator:

“Art. 39.  ................................................
§ 6º É vedada, na campanha eleitoral, 

a confecção, utilização e distribuição por co-
mitê, candidato, ou com sua autorização, de 
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, 
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou 
materiais que possam proporcionar vantagem 
ao eleitor”.

A última emenda do Relator:

“Art. 40-A. Incorre em crime quem im-
putar falsamente a outrem conduta vedada 
nesta lei. 

Parágrafo único. O infrator sujeitar-se-á 
às mesmas sanções previstas para as condu-
tas falsamente imputadas”.

Finalmente, Sr. Presidente, as demais emendas 
foram rejeitadas.

Este é o parecer.
Assumem sucessivamente a Presidência os Srs. 

Geraldo Resende, 3º Suplente de Secretário; e Aldo 
Rebelo, Presidente.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos ao 
encaminharmento da votação da matéria. 

Solicito aos Srs. Deputados que, na medida do 
possível, abram mão das inscrições, já que vamos 
debater as emendas na próxima segunda-feira, de 
qualquer forma.

Concedo a palavra ao Deputado João Fontes. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Pedro Fernandes. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Babá. (Pausa.) 
Desiste.

Com a palavra a Deputada Luciana Genro. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Raul Jungmann. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Chico Alencar. (Pau-
sa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Paulo Rubem San-
tiago. (Pausa.) Desiste.

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra 
ao Deputado Fernando Coruja. (Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Alberto Fraga. (Pausa.) 
Desiste.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado. 
(Pausa.) Desiste.

Com a palavra o Deputado Ribamar Alves. 
(Pausa.) 

Com a palavra o Deputado Neucimar Fraga. 
(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Francisco Dornelles. 
(Pausa.) Desiste.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) –  Como es-
clarecimento ao parecer do Deputado Moreira Franco 
às emendas, além dos pareceres às emendas apre-
sentadas pelos Deputados e pelos partidos, o Depu-
tado Moreira Franco, na condição de Relator, apre-
sentou subemendas, e não emendas, como se pode 
ter compreendido. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão de 
Finanças e Tributação. 

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
um minuto para que apresentemos mais um destaque 
pelo PSDB, se possível.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Regimentalmente, não é 
mais possível a apresentação de novos destaques. Já 
se iniciou a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Já foi ini-
ciada a votação, Sr. Deputado.

O SR. RONALDO DIMAS – É destaque à Emen-
da nº 31. Não foi votado, Sr. Presidente. Senão vou ter 
que pedir verificação para fazer isso.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, iniciado o proces-
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so de votação, não é mais possível a apresentação 
de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Eu sei, mas, 
de qualquer forma, Deputado Luiz Sérgio, estamos na 
fase final da votação. É um direito que a bancada tem, 
não conseguiu a tempo levar em conta. 

Vamos votar a matéria por acordo, sem verifica-
ção, e vamos permitir que o PSDB apresente o seu 
destaque.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Em nome do bom anda-
mento e do bom senso, vamos aceitar, mas que fique 
consignado que, regimentalmente, não seria mais 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Regimen-
talmente, não é permitido. Mas como há acordo, que 
a bancada do PSDB apresente o seu destaque à 
Emenda nº 31.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Aproveito 
para anunciar todos os Requerimentos de destaques 
apresentados:

DESTAQUE DE BANCADA Nº 1

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, I e § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separado 
do art. 17-A do Substitutivo apresentado pelo 
Dep. Moreira Franco ao PL nº  5.855/2005.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Nel-
son Marquezelli, Vice-Líder do PTB.

DESTAQUE SUPRESSIVO Nº 2

Sr. Presidente, nos termos regimentais 
no inciso V do art. 161 do Regimento Interno, 
requeiro a supressão do § 3º do Art. 22 e § 2º 
do Art. 30-A da Lei nº 9.504, de 1997, previs-
to no Art. 1º do Substitutivo ao PL nº 5.855, 
de 2005.

Justificação

Esta alteração tem por objetivo atender o pres-
suposto no Art. 16 da Constituição Federal, que veda 
alteração no processo eleitoral no período de menos 
de um ano das eleições.

Sala das Sessões,     . – Pastor Amarildo, Lí-
der do PSC.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 3 
(PPS)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos 
termos do art. 161, § 2º do Regimento Inter-
no, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 38/06 ao Substitutivo do PL nº  

5.855, de 2005, que dispõe sobre a propagan-
da, financiamentos e prestação de contas das 
despesas com campanhas eleitorais.

Sala das  Sessões, 9  de  fevereiro de 2006.  –  
Dimas Ramalho, Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 4 
(Bancada do PDT)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos 
termos do art. 161, inciso V c/c o seu § 2º do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 36 do Substitutivo do PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – João 
Fontes, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO Nº 5 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso II e § 2º, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, destaque para votação em separa-
do da EMENDA nº 20, oferecida ao Projeto de 
Lei nº 5.855/2005, que “Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para dispor sobre o 
processo e o financiamento eleitoral”.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – João 
Almeida, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 6 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso II e § 2º, combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da CÂmara dos 
Deputados, destaque para votação em separa-
do da EMENDA nº 21, oferecida ao Projeto de 
Lei nº 5.855/2005, que “Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para dispor sobre o 
processo e o financiamento eleitoral”.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – João 
Almeida, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 7

Sr. Presidente, nos termos do inciso II e 
§ 2º do art. 161, do Regimento Interno da Cã-
mara dos Deputados, requeremos DESTAQUE 
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO – DVS para 
a supressão do § 4º do art. 28, constante do 
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art. 1º do Substitutivo do Relator, apresentado 
ao Projeto de Lei nº 5.855, de 2005.

Sala das Sessões, 8  de fevereiro de   2006.  –  
Mário Negromonte, Líder do PP em exercício.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 8 
(PTB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso II, e § 2º, c/c o art. 117, IX, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação da Emenda nº 14 ao 
PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões, 9 de 2 de 2006. – José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 9 
(Bancada do PT)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, 2º do Regimento Interno , desta-
que para votação em separado da Emenda nº 
32 – PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões,     . – Henrique Fontana, Lí-
der do PT.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 10 
PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do da Emenda nº 22, apresentada ao PL nº 
5.855/05.

Sala das Sessões,  9  de  fevereiro de 2006.  – 
Rodrigo Maia, Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA DO PMDB Nº 11

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, II e § 2º do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, destaque 
para votação da Emenda Modificativa de nº 17, 
apresentada pelo Deputado Wilson Santiago, 
que tem o escopo de dar nova redação ao § 
4º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2006. – Wilson 
Santiago, Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 12 
PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-

do da Emenda nº 28, apresentada ao PL nº 
5.855/05.

Sala das Sessões,  9 de  fevereiro de 2006.  –  
Rodrigo Maia, Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 13 
(Da Bancada do PCdoB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
§ 2º do art. 161 do Regimento Interno, desta-
que para votação em separado da Emenda 
de Plenário nº 1.

Sala  das  Sessões, 9 de  fevereiro  de  2006.  –   
Renildo Calheiros, Líder do PCdoB.

DESTAQUE DE BANCADA DO PMDB Nº 14

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, II e § 2º do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para vota-
ção da Emenda nº 19, apresentada ao PL de 
nº 5.855/2005.

Sala  das  Sessões,  de  fevereiro  de 2006.  –  
Wilson Santiago, Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 15 
(Bancada do PT)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado do inciso III do § 
5º do art. 39, na redação dada pelo art. 1º do 
Substitutivo apresentado ao PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões,    –. Luciano Zica, Vice-Líder 
do PT; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE Nº 16

Emenda Supressiva – com base no artigo 161 
do Regimento Interno, solicito a supressão do inciso 
III, § 5º, art. 39 e da expressão “utilização”, do § 6º 
do art. 39.

Justificação

O dia da eleição é a culminância do processo po-
lítico. Sua grandeza e austeridade não pode significar 
despolitização, assepsia, repressão à festa da demo-
cracia. Vedar até mesmo o uso de bandeiras, broches 
ou dísticos em vestuário é cercear a livre manifestação 
da cidadania que, conscientemente, tem o direito de 
publicizar sua adesão a partidos e programas que as 
candidaturas encarnam.

Sala das Sessões,       . – Luiz Sérgio, Vice-Líder 
do PT; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB; 
Luciana Genro, Líder do PSOL.
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DESTAQUE DE BANCADA DO PMDB Nº 17

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, II, e § 2º do Regimento Interno da 
Cãmara dos Deputados, destaque para vota-
ção da emenda modificativa de nº 18, apre-
sentada pelo Deputado Wilson Santiago, que 
tem o escopo de dar nova redação ao § 4º do 
art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2006. – Wil-
son Santiago, Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 18 
(Bancada do PT)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos 
do art. 161, 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 6, 
apresentada em Plenário ao Substitutivo do 
PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões,    . – Luciano Zica, Vice-Líder 
do PT; Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 19 
(Bancada do PSB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, § 2º do Regimento Interno da Cãma-
ra dos Deputados, Destaque para Votação em 
Separado da Emenda de Plenário nº 13.

Sala das Sessões,  2006. – Renato Casagrande, 
Líder do PSB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 20

Sr. Presidente, nos termos do inciso I e § 
2º do art. 161 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, requeremos DESTAQUE PARA 
VOTAÇÃO EM SEPARADO – DVS, para a su-
pressão do art. 40 e seu parágrafo, constante 
do art. 1º do Substitutivo do Relator apresen-
tado ao Projeto de Lei nº 5.855, de 2005.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro  de 2006.  –  
Francisco Dornelles, Vice-Líder do PP.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 21 
PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos 
termos do art. 161, e § 2º do Regimento Interno, 
destaque para votação em separado da Emen-
da 24, apresentada ao PL nº 5.855/05.

Sala das Sessões,  9 de fevereiro  de  2006.  – 
Rodrigo Maia, Líder do PFL.

REQUERIMENTO Nº 22 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do 
art. 161, inciso II e § 2º combinado com o art. 
117, IX, do Regimento Interno da Cãmara dos 
Deputados, destaque para votação em separa-
do da EMENDA nº 31, oferecida ao Projeto de 
Lei nº 5.855/2005, que “Altera a Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece 
normas para as eleições, para dispor sobre o 
processo e o financiamento eleitoral”.

Sala das Sessões,  9  de fevereiro de  2006.  – 
Ronaldo Dimas, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 23

Sr. Presidente, nos termos do inciso I e 
§ 2º do art. 161 do Regimento Interno da Cã-
mara dos Deputados, requeremos DESTAQUE 
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO – DVS para 
o art. 73, § 10 do Substitutivo, constante do art. 
1º do Substitutivo do Relator, apresentado ao 
Projeto de Lei nº 5.855, de 2005.

Sala das Sessões, 8 de  fevereiro de 2006.  –  
Francisco Dornelles, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 24 
(Bancada do PL)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., 
nos termos do art. 161, inciso V c/c o seu § 2º 
do Regimento Interno da Cãmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado 
da expressão § 10 do art. 73, constante do 
art. 1º do Substitutivo apresentado pelo rela-
tor ao PL nº 5.855, de 2005, com o objetivo 
de suprimí-lo.

Sala das  Sessões, 9 de  fevereiro  de  2006.  –   
Miguel de Souza, Vice-Líder do PL.

O  SR. DIMAS RAMALHO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
pedir um esclarecimento à Mesa. As Emendas nºs 15 
e 16, do PPS, tiveram pareceres divergentes. Elas vêm 
automaticamente ao plenário?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A emenda 
é votada isoladamente, Deputado.

O SR. DIMAS RAMALHO – Obrigado, Sr. Pre-
sidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em votação 
o Substitutivo oferecido pelo Relator designado em Ple-
nário, pela Comissão de Finanças e Tributação, Depu-
tado Moreira Franco, ressalvados os destaques:

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dispõe sobre a propaganda, financia-
mento e prestação de contas das despesas 
com campanhas eleitorais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 1997, passa a tigorar 

com as seguintes alterações:

“Art. 17-A. Caberá à lei, observadas as 
peculiaridades locais, fixar até o dia 10 de ju-
nho do ano das eleições o limite dos gastos 
eleitorais para cada cargo em disputa; não 
elaborada no prazo estabelecido, caberá à 
Justiça Eleitoral, ouvidos os partidos políti-
cos, fixá-lo”.

Art.18. No pedido de registro de seus 
candidatos, os partidos e coligações comu-
nicarão aos respectivos Tribunais Eleitorais 
os valores máximos de gastos que farão por 
cargo eletivo em cada eleição a que concor-
rerem, observados os limites estabelecidos, 
nos termos do artigo 17-A.

....................................................” (NR)
“Art. 21. O candidato é solidariamente 

responsável, com a pessoa indicada na forma 
do art. 20, pela veracidade das informações 
financeiras e contábeis de sua campanha, de-
vendo ambos assinar a respectiva prestação 
de contas.” (NR)

Art. 22.  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º O uso de recursos financeiros que 

não provenham da conta específica de que 
trata o caput implicará a desaprovação da 
prestação de contas do partido ou candidato; 
comprovado abuso do poder econômico, será 
cancelado o registro da candidatura ou cassado 
o diploma, se já houver sido outorgado.”

§ 4º Rejeitadas as contas, a Justiça Elei-
toral remeterá cópia de todo o processo ao 
Ministério Público Eleitoral para os fins pre-
vistos no art. 22 da Lei Complementar nº 64 
de 1990”.” (NR)

Art. 23.  ..................................................
 ..............................................................
§ 4º As doações de recursos financeiros 

somente poderão ser efetuadas na conta men-
cionada no art. 22, por meio de:

I – cheques cruzados e nominais ou trans-
ferência eletrônica de depósitos;

II – depósitos em espécie devidamente 
identificados até o limite fixado no inciso I do 
§ 1º deste artigo. (NR)”

“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................
VIII – entidades beneficentes e religiosas;
IX – entidades esportivas que recebam 

recursos públicos;
X – organizações não-governamentais 

que recebam recursos públicos;
XI – organizações da sociedade civil de 

interesse público.” (NR)
“Art. 26. São considerados gastos elei-

torais, sujeitos a registro e aos limites fixados 
nesta Lei:

 ..............................................................
IX – a realização de comícios ou eventos 

destinados à promoção de candidatura;
 ..............................................................
XI – (revogado);
 ..............................................................
XIII – (revogado);
.....................................................” (NR)
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Os partidos políticos, coligações e os 

candidatos são obrigados, durante a campa-
nha eleitoral, a divulgar, pela rede mundial de 
computadores (Internet), nos dias 6 de agosto 
e 6 de setembro, rqlatório discriminando os re-
cursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro 
que tenham recebido para financiamento da 
campanha eleitoral e os gastos que realiza-
rem em sítio criado pela Justiça Eleitoral para 
este fim, exigindo-se a indicação dos nomes 
dos doadores e os respectivos valores doados 
somente na prestação de contas final de que 
trata o art. 29, incs. III e IV desta lei.” (NR)

Art. 30.  ..................................................
§ 1º A decisão que julgar as contas dos 

candidatos eleitos será publicada em sessão 
té oito dias antes da diplomação.

.....................................................” (NR)
“Art. 30-A. Qualquer partido político ou 

coligação poderá representar à Justiça Elei-
toral relatando fatos e indicando provas, in-
dícios e circunstâncias e pedir a abertura de 
investigação judicial para apurar condutas em 
desacordo com as normas desta lei, relativas 
à arrecadação e gastos de recursos.
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§ 1º Na apuração de que trata este ar-
tigo aplicar-se-á O procedimento previsto no 
art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, no que couber.

§ 2º Comprovados captação ou gastos 
ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será 
negado diploma ao candidato, ou cassado, se 
já houver sido outorgado”.

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de 
cessão ou permissão do Poder Público, ou que 
a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive 
postes de iluminação pública e sinalização de 
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas 
de ônibus e outros equipamentos urbanos, é 
vedada a veiculação de propaganda de qual-
quer natureza, inclusive pichação, inscrição a 
tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados.

§ 1º A veiculação de propaganda em de-
sacordo com o disposto no caput deste artigo 
sujeita o responsável, após a notificação, à 
restauração do bem e, caso não cumprida no 
prazo, à multa no valor de R$2.000,00 (dois 
mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).

§ 2º Em bens particulares, somente seró 
permitida a propaganda eleitoral por meio da 
fixação de faixas e cartazes.

....................................................” (NR)
“Art. 39.  ................................................
 ..............................................................
§ 3º O funcionamento móvel de alto-fa-

lante, amplificador, carro de som, trio-elétrico 
ou assemelhados, ressalvada a hipótese con-
templada no § 4º, somente é permitido entre 
as oito e as vinte e duas horas, com potência 
limitada a até 1.500 watts, sendo vedados a 
instalação e o uso desses equipamentos em 
distância inferior a duzentos metros:

 ..............................................................
§ 5º  .......................................................
 ..............................................................
II – arregimentaçâo de eleitor ou a pro-

paganda de boca urna;
III – a divulgação de qualquer espécie 

de propaganda de partidos políticos ou de 
seus candidatos, mediante publicações, car-
tazes, camisas, bonés, broches ou dísticos 
em vestuério.

§ 6º É vedada, na campanha eleitoral, a utili-
zação e distribuição de camisetas, bonés, canetas, 
chaveiros, brindes ou de qualquer outro bem que 
possa proporcionar vantagem ao eleitor.

§ 7º É proibida a realização de “showmí-
cio” e evento assemelhado para promoção de 
candidatos, bem como a apresentação, remu-
nerada ou não, de artistas com a finalidade de 
animar comício e reunião eleitoral.

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral 
por meio de operadora comercial de telema-
rketing.” (NR)

“40-A. Simular os crimes previstos nes-
ta lei, visando imputar falsamente a conduta 
outrem, sujeita o infrator às mesmas penas 
neles previstas”.

“Art 42. A propaganda por meio de ou-
tdoors, backlight, frontlight e assemelha-
dos, explorados comercialmente, somente é 
permitida após a realização de sorteio pela 
Justiça Eleitoral.

....................................................” (NR)
“Art. 43. É vedada a divulgação na im-

prensa escrita, de propaganda eleitoral de 
candidato, partido ou coligação.

Parágrafo único. A inobservância do dis-
posto neste artigo sujeita os responsáveis pelos 
veículos de divulgação e OS partidos, coligações 
ou candidatos beneficiados a multa no valor de 
mil a dez mil real; ou equivalente ao da divulgação 
da propaganda paga, se este for maior”. (NR)

“Art. 73.  ................................................
 ..............................................................
§ 10. No ano em que se realizat eleição, 

fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou benefícios por parte da Adminis-
tração Pública, exceto nos casos de calami-
dade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, 
casos em que o Ministério Público poderá pro-
mover o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa.” (NR)

“Art. 94-A. Os órgáos e entidades da 
Administração pública direta e indireta poderão, 
quando solicitados, em casos específicos e de 
forma motivada, pelos Tribunais Eleitorais:

I – fornecer informações na área de sua 
competência;

II – ceder funcionários no período de três 
meses antes a três meses depois de cada 
eleição”.

“Art. 94-B. É vedado aos órgãos do Poder 
Executivo realizar qualquer atividade de na-
tureza eleitoral não mencionada neste artigo, 
bem como praticar atos envolvendo eleições 
e o processo eleitoral.”
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Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ins-
truções objetivando a aplicação desta lei às eleições 
a serem realizadas no ano de 2006.

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

Art. 4º Revogam-se os incisos XI e XIII do art. 26 
da Lei nº 9.504, de 1997.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 
Deputados que forem pela aprovação permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Estão pre-

judicados o projeto inicial (Projeto de lei nº 5.855, 
de 2005) e os de nºs 5.691/05, 5.826/05 e 5.840/05, 
apensados.

A SRA. LUCIANA GENRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
gostaria que fosse registrado o voto contrário da ban-
cada do PSOL.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registre-se 
o voto contrário do PDT também.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A matéria 
fica aprovada. Os destaques e as emendas ficam para 
a próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 2. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123-B, DE 2004 

(Do Deputado Jutahy Junior)

Discussão, em primeiro turno, do Pro-
jeto de Lei Complementar nº 123-B, de 2004, 
que regulamenta o parágrafo único do art. 
146 e o inciso IX do art. 170 da Constitui-
ção Federal e dá outras providências; ten-
do pareceres: da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação deste e do de nº 125/04, 
apensado, com substitutivo (Relator: Dep. 
Bismarck Maia); e da Comissão Especial, 
pela constitucionalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa, adequação financeira e 
orçamentária deste e dos de nºs 125, 155, 
156, 192, 204, 209, 210, 215, 223 e 229, de 
2004, 235, 239, 245, 292, 299, 303, 320 e 
321, de 2005, apensados; e, no mérito, pela 
aprovação deste e dos de nºs 125, 192, 209 
e 210, de 2004, e 292/05, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 155, 

156, 204, 215, 223 e 229, de 2004, 235, 239, 
245, 299, 303, 320 e 321, de 2005, apensados 
(Relator: Dep. Luiz Carlos Hauly)

Tendo apensados os PLPs nºs 125/04, 
155/04 [192/04 (209/04), 204/04, 215/04, 
223/04, 229/04, 235/05, 292/05, 303/05, 
321/05], 156/04, 210/04, 239/05, 245/05 
(320/05) e 299/05.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Repito. A 
matéria tem parecer da Comissão Especial, cujo Rela-
tor é o Deputado Luiz Carlos Hauly. Tendo apensados 
os PLPs nºs 125/04, 155/04, 192/04 (apensado: PLP 
nº 209/04), 204/04, 215/04, 223/04, 229/04, 235/05, 
292/05, 303/05, 321/05], 156/2004, 210/04, 239/05, 
245/05 (apensado: PLP nº 320/05) e 299/05.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A matéria 
vai à discussão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
relação ao próximo item da pauta, entendo que vamos 
discuti-lo apenas.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exatamen-
te, só iniciar a discussão.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Vamos iniciar 
a discussão e não encerrá-la?

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Exata-
mente.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – É um assunto 
importante, vai ficar em debate no fim de semana.

O  SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, na votação anterior, 
votei conforme orientação da bancada.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com a bancada do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Paulo Rubem Santiago, 
que falará contra a matéria.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, temos acompanhado, nos últimos dias, a 
movimentação de vários Parlamentares da Casa num 
processo de negociação para que essa proposta efe-
tivamente esteja restrita aos aspectos relacionados 
com as micro e pequenas empresas. Infelizmente, 
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pelo que observamos, algumas matérias que não são 
diretamente relacionadas à regulamentação proposta 
foram inseridas. Trata-se de matérias da área previ-
denciária, da fiscalização das empresas e de direitos 
dos trabalhadores. 

Ainda há poucos minutos, recebemos a informa-
ção de que há um processo de negociação em curso 
para que essas exceções que haviam sido incorpora-
das possam ser negociadas, restringindo-se, portanto, 
a decisão sobre essa matéria àquilo que é pertinente 
exclusivamente às micro e pequenas empresas. 

Portanto , aguardaremos a posição dos Parla-
mentares que estão em processo de negociação com 
as Lideranças, porque entendemos que não podemos 
misturar matérias tratadas em lei complementar com 
as que são da esfera de lei ordinária.

Concordo plenamente com o que já nos disse 
o Deputado Sérgio Miranda. Não podemos abrir mão 
das nossas prerrogativas. Temos o direito de tratar de 
assuntos da Previdência Social, do Fundo de Garantia, 
enfim, de direitos dos trabalhadores, em lei ordinária. 
Então, temos de tratá-las no conjunto dessa matéria 
que vai ser deliberada e que pode representar um es-
tímulo às micro e pequenas empresas do País.

Toda e qualquer matéria pertinente à delibera-
ção em lei ordinária deverá ser preservada, ao mesmo 
tempo não deve caber no texto sobre micro e peque-
nas empresas questões que venham subtrair direitos 
dos trabalhadores no tocante à Previdência, a auxílio 
doença, a garantia do depósito no Fundo de Garantia. 
Ou seja, as conquistas dos trabalhadores não devem 
ser misturadas aos benefícios a serem concedidos às 
micro e pequenas empresas.

Nesse sentido, aguardamos com atenção o fruto 
da negociação para que possamos separar o que é 
pertinente à lei complementar e à lei ordinária, preser-
vando direitos e não misturando o fim desses direitos 
na lei de microempresas. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Encer-
raremos a lista de inscrição com a fala do Deputado 
Paulo Rubem Santiago. Na próxima sessão, daremos 
prosseguimento à discussão da matéria.

Consulto os Srs. Líderes sobre se posso colocar 
em votação o requerimento de urgência para o projeto 
de lei que trata da micro e pequena empresa. Votando 
a urgência, poderemos apreciar a matéria; do contrário, 
as emendas terão de voltar à Comissão Especial. 

REQUERIMENTO Nº 1.976/04

Requeremos, nos termos do art. 155 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, urgência urgentíssima para apre-
ciação do Projeto de Lei Complementar nº 

123/04 (Sr. Jutahy Junior), que “regulamen-
ta o parágrafo único do art. 146 e o inciso 
IX do art. 170 da Constituição Federal e dá 
outras providências”. (Apensado: PLP nº 
125/2004).

Sala das Sessões, 8 de junho de 2004. – Jutahy 
Junior, Vice-Líder do PSDB; José Múcio Monteiro, 
Líder do PTB; Dr. Hélio, Líder do PDT; Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL; Osmar Serra-
glio, Vice-Líder do PMDB; B. Sá, Vice-Líder do PPS; 
Romel Anízio, Vice-Líder do PP; Sandro Mabel, Líder 
do Bloco PL/PSL.

A  SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PFL concorda.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, precisará 
de unanimidade? 

A matéria deve ser examinada pela Comissão 
Especial.

Estamos falando do projeto da microempresa?
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Da micro 

e pequena empresa.
O SR. MIRO TEIXEIRA – É isso.
O SR. LUIZ SERGIO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LUIZ SERGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do par-
tido dos trabalhadores se posiciona favoravelmente.

O   SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico ao 
País que ontem, às 14h, os Deputados do PDT Miro 
Teixeira, André Costa, André Figueiredo, Carlos Lupi 
– nosso Presidente – e eu tivemos um encontro com 
a Senadora Heloísa Helena e os pré-candidatos do 
partido à Presidência da República Cristovam Buarque 
e Jefferson Peres.

Juntos, PDT e PSOL traçaremos um projeto po-
lítico de candidatura popular para o País fora do falso 
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eixo PT – PSDB. Trata-se de um avanço profundo, que 
representa o pensamento da esquerda. 

Elaboraremos um projeto e faremos um seminá-
rio, porque PDT e PSOL querem marchar juntos para 
a campanha deste ano.

Muito obrigado.
O   SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre 
o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O requeri-
mento de urgência já foi retirado.

O  SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não é 
possível uma generalização dessa natureza. Não há 
como chamar de quadrilha 2 partidos políticos desta 
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Quem falou 
o quê, Deputado?

O SR. RONALDO DIMAS – O Deputado João 
Fontes acaba de se pronunciar dessa forma indecorosa. 
É inadmissível. Foi isso mesmo, Deputado João Fontes, 
V.Exa. chamou o PSDB e o PT de quadrilha?

O SR. JOÃO FONTES – Não queira acrescentar 
palavras às minhas. O que eu manifestei publicamente 
é que esses 2 grupos políticos se digladiam em âm-
bito nacional e se acusam entre si. Queremos montar 
um grupo para combatê-los. Foi isso que manifestei. 
Está esclarecido.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, va-
mos requerer as notas taquigráficas e entraremos com 
representação contra o Deputado se realmente tiver 
pronunciado palavras indevidas aqui.

O  SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
João Fontes já prestou o esclarecimento necessário. 
Se houver, nas notas taquigráficas, expressões que 
S.Exa. repeliu, a Mesa pode, ex-officio, retirá-las das 
notas taquigráficas.

O  Deputado João Fontes já fez seu esclareci-
mento. E nós sabemos que, no improviso, no calor dos 
debates, pode sair uma palavra intempestivamente 

ou por desaviso. Enfim, acho que não se devem bus-
car esses problemas no momento em que vivemos, 
quando podem ocorrer outras ocasiões de tensão. O 
próprio Deputado já fez o esclarecimento. Pode haver 
outros momentos de polêmica; esse está esclarecido. 
Que a ressalva do Deputado sirva até como retratação 
se por acaso cometeu um ato que não corresponde 
à sua vontade.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia também analisará as notas taquigráficas, Deputado 
Miro Teixeira, e fará um comunicado sobre o episódio 
na próxima sessão. 

O  SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas avisar ao Plenário que encaminharei ao Tribu-
nal Superior Eleitoral e ao Ministério da Justiça ofício 
solicitando apurações sobre grave denúncia que acabo 
de receber de meus correligionários do Município de 
São Francisco do Conde, no Estado da Bahia.

Ontem, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
da Bahia afastou o Vice-Prefeito em exercício, Dario 
Rêgo, diante da perda de titularidade do Prefeito An-
tônio Carlos Calmon, cujo afastamento já foi deflagra-
do em 5 oportunidades. O Tribunal julgou procedente 
uma ação, e o segundo colocado no processo eleito-
ral, o Sr. Antônio Pascoal, foi declarado Prefeito a ser 
empossado. 

Acontece, Sr. Presidente, que estão retirando 
todos os equipamentos dos hospitais, das Secreta-
rias Municipais, dos órgãos de administração, finan-
ças e contabilidade. Em São Francisco do Conde têm 
acontecido graves conturbações, por isso é preciso 
que façamos urgentemente este alerta. Não se pode 
admitir o estado de anarquismo por que está passan-
do o Município.

Portanto, apelo para V.Exa. que corrobore minhas 
palavras e me ajude a impedir esse desastre que está 
acontecendo contra a pacata e honesta população de 
São Francisco do Conde. 

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Peço des-
culpas ao Deputado José Carlos Aleluia, Líder da Mi-
noria, por não lhe ter passado a palavra em tempo 
hábil.

VI  – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 07595 

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 
Evandro Milhomen PSB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Hamilton Casara PSDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 4

ACRE

João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PDT 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Gastão Vieira PMDB 

João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
João Alfredo PSOL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 5

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Marcondes Gadelha PSB 
Ricardo Rique PL 
Wellington Roberto PL 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Carlos Batata PFL 
Gonzaga Patriota PSB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 5
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BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Edson Duarte PV 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PL 
João Leão PP 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
Luiz Bassuma PT 
Milton Barbosa PSC 
Reginaldo Germano PP 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 13

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Gilmar Machado PT 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magno PT 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Sérgio Miranda PDT 
Total de Minas Gerais: 25

ESPÍRITO SANTO

Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almir Moura PFL 

Deley PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Chico Sardelli PV 
Corauci Sobrinho PFL 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ivan Valente PSOL 
João Herrmann Neto PDT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Marcelo Barbieri PMDB 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Nelson Marquezelli PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 36
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MATO GROSSO

Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PL 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Roberto Balestra PP 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS 
Nelson Trad PMDB 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Dr. Rosinha PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
Hermes Parcianello PMDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edison Andrino PMDB 
Leodegar Tiscoski PP 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 

Francisco Appio PP 
Júlio Redecker PSDB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 15

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 1

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL 
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
José Linhares PP 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PTB 
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Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Fernando Diniz PMDB 
Leonardo Mattos PV 
Marcello Siqueira PMDB 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 5

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Márcio Fortes PSDB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Marcos Abramo PP 
Neuton Lima PTB 

Paulo Lima PMDB 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 4

DISTRITO FEDERAL

Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
José Janene PP 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Eliseu Padilha PMDB 
Maria do Rosário PT 
Milton Cardias PTB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Está en-
cerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 59 
minutos.)

Ata da 30ª Sessão, da 5ª Sessão Legislativa 
Extraordinária, da 52ª Legislatura, 

em 9 de fevereiro de 2006
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente; João Caldas, 

4º Secretário; Gérson Gabrielli, Feu Rosa, Félix Mendonça, Antonio Cambraia, 
Antenor Naspolini, Luíza Erundina, Adelor Vieira, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
João Caldas
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA
Alceste Almeida PTB
Almir Sá PL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL
Maria Helena PSB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ
Badu Picanço PL
Coronel Alves PL
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Davi Alcolumbre PFL
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Gervásio Oliveira PMDB
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Babá PSOL
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PL
Socorro Gomes PCdoB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PMDB
Carlos Souza PP
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PMDB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Hamilton Casara PSDB
Marinha Raupp PMDB
Miguel De Souza PL
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB

Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB
Darci Coelho PP
Edmundo Galdino PDT
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim PSDB
César Bandeira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
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 PDT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

Almeida de Jesus PL
André Figueiredo PDT
Antenor Naspolini PSDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PSOL
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 20

PIAUÍ

Átila Lira PSDB
B. Sá PSB
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Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro 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
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PSB
Nélio Dias PP
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PSB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL
Wellington Roberto PL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Batata PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PFL
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PDT
Marcos de Jesus PFL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS

Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PFL
Salatiel Carvalho PFL
Total de Pernambuco: 24

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
Maurício Quintella Lessa PDT
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL
Ivan Paixão PPS
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT
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
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PL
João Leão PP
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PL
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 PSC
Nelson Pellegrino PT
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Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PMDB
Reginaldo Germano PP
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT
Alexandre Maia PMDB
Aracely de Paula PL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PMDB
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PSB
Carlos Willian PTC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PTB
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PPS
Edmar Moreira PFL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PSB
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL
Júlio Delgado PSB
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Mário Assad Júnior PSB
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP

Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PDT
Vadinho Baião PT
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 47

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP
Jair De Oliveira PMDB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PMDB
Almir Moura PFL
André Costa PDT
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PSOL
Deley PSC
Dr. Heleno PSC
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Fred Kohler PMDB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSB
Jorge Bittar PT
José Divino PMR
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PPS
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
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Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL
Reinaldo Gripp PL
Renato Cozzolino PDT
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMR
Total de Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Amauri Gasques PL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Ary Kara PTB
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Chico Sardelli PV
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PMDB
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Edinho Montemor PSB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Fernando Estima PPS
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PSOL
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PTB
João Batista PP
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 Barbieri PMDB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL
Nelson Marquezelli PTB
Orlando Fantazzini PSOL
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSB
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Barelli PSDB
Wanderval Santos PL
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 65

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
Wellington Fagundes PL
Total de Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL
Jorge Pinheiro PL
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny De Roure PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Enio Tatico PL
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
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Leonardo Vilela PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PP
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PPS
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL
Claudio Rorato PMDB
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL
Gustavo Fruet PSDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Vitorassi PT
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT

Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PFL
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP
Alceu Collares PDT
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
Luciana Genro PSOL
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
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
Tarcísio Zimmermann PT
Wilson Cignachi PMDB
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 27

I  – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 

presença registra na Casa o comparecimento de 472 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dis-

pensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 

à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PSOL – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a corrupção é tão antiga quanto o Brasil. O seu 
repúdio também. Já no início do século XIX, no tempo 
da Corte de D. João, o povo criticava, com ironia:

“Quem furta pouco é ladrão,
Quem rouba muito é barão,
Quem mais furta e esconde,
Passa de barão a visconde.
Furta Azevedo no Paço,
Targini rouba no Erário
E o povo aflito carrega
Pesada cruz ao calvário.”

Corrupção hoje, para a oposição conservadora, 
só é praticada por uma certa turma do PT. A deles, 
mais antiga, é “fato isolado e regional”, ou histórico, 
a ser investigado pelos estudiosos e nunca pela po-
lícia. Os do PT, por seu lado, arrumam uma espécie 
de habeas-corpus preventivo: todos praticam, logo é 
normal. Pegos no flagrante, alguns se justificam com 
o surrado: “Sou, mas quem não é?” 

O que há é um sistema corrompido. As denún-
cias do ex-Deputado Roberto Jefferson desvendaram 
“o maior esquema de corrupção da história brasilei-
ra”, dizem tucanos e pefelistas. Mas o que se revelou, 
com as acusações do sócio contrariado, foi a conti-
nuidade, com alguns novos atores, de um esquema 
crônico, larvar, do enriquecimento ilícito, de desvio de 
dinheiro público, de tenebrosas transações, da qual 
éramos distraídos, no tempo da ditadura militar e na 
década privatista dos anos 90. PASTA RPSA, SIVAM, 
ROER, amigos da FEBRABAN, DNER, reeleição de 
FHC, grampo no BNDES, privatizações das TELES, 
MARKA-FONTECINDAM, SUDAM, BANPARÁ, OP-
PORTUNITY – todos esses escândalos se atualizam 
com BANESTADO, Valdomiro/GTECH, Bahia Tursa, 
Valerioduto, Dimasduto...Vão muito além do caixa 2 
de campanha eleitoral. 

Nunca a imagem do Parlamentar, dito represen-
tante do povo, esteve tão desgastada e suja como 

agora. Quando se fala de Deputado, Senador ou Vere-
ador logo se pensa em corrupção, mensalão, malandro 
de gravata e capital, que nunca se dá mal. Não é por 
acaso que, após as eleições de 2002, 57% da popu-
lação acreditava que a nova Câmara dos Deputados 
seria ótima ou boa. No último ano desta Legislatura, 
apenas 13% a consideram assim, constata pesquisa 
Datafolha. É que a política perdeu terreno para a poli-
ticagem e o interesse público foi sendo engolido pelo 
interesse particular.

A tendência geral é não separar o joio do trigo, 
dizer que “todo político é ladrão” e que “quem entra 
para a política é para se dar bem”. 

Toda eleição livre – como essas que o povo bra-
sileiro, com muita luta, reconquistou nos anos 80 do 
século passado – é uma chance de se recuperar o 
valor da política, atividade indispensável à vida em 
sociedade. 

Como lembrou o teatrólogo alemão Berthold Bre-
cht (1898-1956), em um texto muito conhecido e pouco 
praticado: “O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele 
não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos 
políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço 
do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e 
do remédio dependem das decisões políticas. O anal-
fabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o 
peito dizendo que odeia a política. Não sabe que da 
sua ignorância política nasce a criança abandonada e 
o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 
pilantra, lacaio dos exploradores do povo”.

Esse analfabetismo político é estimulado pelos 
que vivem de criar ilusões no povo e o tratam como 
filhotes ou subcidadãos. Boa parte dos que tentam se 
eleger quer um povo desinformado, que não acredita 
em sua própria força. E, sobretudo, que não sabe qual 
é o papel daquele que diz representá-lo.

Também é fundamental a coerência do lado de 
cá, do povo, do eleitor. Xingar as autoridades corrup-
tas e molhar a mão do guarda na esquina é hipocrisia. 
Desancar os políticos que “só querem levar vantagem 
em tudo” e trafegar pelo acostamento, para avançar 
nos engarrafamentos, é incoerência. Reclamar da má 
coleta de lixo e jogar papel no chão é contradição. 
Escandalizar-se com a roubalheira e sempre buscar 
um jeito de sonegar impostos é impostura. Condenar 
o caixa 2 das campanhas e considerar normal o das 
empresas, que, em média, não contabilizam 30% do 
que faturam, é julgar com dois pesos e duas medidas. 
Apontar, com razão, defeitos nos outros, mas tapar os 
olhos para os seus, não fica bem, não é razoável; tira 
a autoridade moral da crítica.

Um Parlamentar – Vereador, Deputado, Senador 
– tem como tarefas principais trabalhar pela igualdade 
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social e pelos direitos de todos, fazer leis justas e ba-
talhar para que elas sejam cumpridas, principalmente 
a do Orçamento, que é votada todo ano e define onde 
os governos vão aplicar os recursos públicos. 

Desconfie do Parlamentar que muda de vida, 
promete emprego, vaga na escola, doa material de 
construção e faz outros favores. Aliás, tudo isso é cri-
me de “captação de sufrágio” (Lei nº 9.840/99), isto é, 
delito de compra de consciência. Gravíssimo.

Parlamentar também fiscaliza o Executivo – Pre-
feito, Governador, Presidente –, mesmo sendo do seu 
partido. E estimula a organização consciente da popu-
lação nos locais de moradia, trabalho ou estudo, para 
que ela lute pela melhoria da sua condição de vida.

Deputado Federal trabalha boa parte do tempo 
em Brasília, a 1.154 quilômetros do Rio. Mas você 
não deve deixar de acompanhar o que ele faz. Co-
bre sempre – por carta, pela Internet, pelo telefone: 
0800-619619 – palavras, votos e ações em defesa de 
quem precisa.

Sem política não há sociedade nem democracia, 
que é disputa de idéias, projetos e votos. Não há possi-
bilidade de se construir um mundo mais justo sem isso. 
Anular o voto é, nesse sentido, anular-se no embate. 
E, se não for uma opção consciente pelo anarquismo, 
revela certa arrogância: mesmo com o amplo leque de 
escolha partidária, não haverá um só candidato que 
mereça meu voto?

Quem topa disputar uma eleição – para Vereador, 
Deputado e Senador, e também para Prefeito, Gover-
nador e Presidente da República – deve tomar uma 
vacina tríplice, para ficar imunizado contra 3 pecados 
capitais: a soberba, a luxúria e a preguiça.

Soberba é arrogância, prepotência. Quem ocu-
pa algum espaço de poder sofre essa tentação forte. 
Acha que tem sempre razão, arruma explicação para 
tudo, fala pelos cotovelos e dá ordens a torto e a di-
reito (à direita?). Luxúria é abusar dos prazeres, ficar 
prisioneiro das facilidades, do luxo, das mordomias. E 
preguiça é não se dedicar plenamente ao trabalho, é 
acomodação à situação, é querer tudo na mão. 

Para ajudar a população a melhorar a qualidade 
dos seus representantes, votando com consciência 
e acompanhando o trabalho dos eleitos, elaboramos 
uma espécie de decálogo do legislador justo, do bom 
Parlamentar, inspirado nos valores humanistas e no 
aprendizado que veio da experiência na vereança, na 
Assembléia Legislativa Estadual e nesta sofrida repre-
sentação federal. Por meio deles podemos avaliar se 
ali está um bom representante do povo ou um esperto, 
enganador e demagogo.

1) Serviço: é quando o Parlamentar sabe que o 
mandato que recebeu do povo é um poder de serviço, 

de função, e não para usufruir de prestígio, status e 
influência nas altas rodas da sociedade. Ele entende 
que o povo é o seu único patrão. Tem o compromisso 
de defender os interesses da maioria. Tem capacidade 
de perceber a quem interessa tal lei ou tal iniciativa do 
Governo, denunciando quando isso produzir injustiça 
e reproduzir privilégios. Realizar um mandato de ser-
viço é praticar nele a opção preferencial pelos pobres, 
para que os marginalizados conquistem seu direito a 
uma vida digna.

2) Coletivismo: é quando o Parlamentar sabe que 
o mandato não é do indivíduo, mas sim expressão de 
um coletivo, de uma vontade geral, representando o 
querer justo e consciente de grupos e classes sociais. 
E sabe exercê-lo dessa forma, com uma equipe en-
trosada e dedicada ao trabalho de grupo, onde todos 
compreendem que têm missão temporária operosa e 
de alta relevância, e não mero emprego. Mandato de-
mocrático, com reuniões plenárias e partidárias para 
discutir questões, ouvir sugestões, fazer encaminha-
mentos e tomar posições.

3) Capacidade de ouvir: é quando o Parlamentar 
e sua equipe sabem escutar tanto “a voz rouca das 
ruas”, “os clamores de seu povo”, quanto cada um 
que chega, aflito, precisando de apoio – mesmo que 
busque apenas a solução de seu problema individual, 
quando então deve ser orientado para a luta coletiva. 
Parlamentar bom não é aquele que parla muito, mas 
o que encontra tempo para ouvir e sabe que com au-
diência também se aprende; é aquele que percebeu 
que não basta o curso de oratória: o ideal é também 
fazer, no dia-a-dia, um curso de “escutatória”.

4) Senso de justiça: é quando o Parlamentar des-
cobre que certas leis são como salsichas: é melhor não 
saber como foram feitas. Toda lei atende a interesses 
de grupos e classes sociais, e algumas são elabora-
das apenas para assegurar privilégios. O legislador 
que busca a justiça tem essa consciência, sabe que 
há leis justas e injustas e procura, em todo o projeto, 
separar o interesse público, geral, do interesse parti-
cular, menor. Sabe que a maior ética é a social, que 
contribui para a redução da enorme desigualdade que 
existe em nosso País.

5) Coerência: é quando o Parlamentar faz o que 
fala, pratica o que prega, realiza o que promete, con-
cretiza o que proclamou na campanha, torna pensa-
mento e vida uma coisa só. Aproxima falação e ação, 
discurso e atividade concreta. É quando ele não abre 
mão de seus princípios em nome de um objetivo qual-
quer. É quando ele não concorda que os fins justificam 
os meios e sabe, sim, que os meios já são os fins, 
em processo de realização. É quando ele encarna na 
sua vida cotidiana os ideais que defende, seguindo a 



07606 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

orientação de Mahatma Gandhi: “seja a mudança que 
você quer no mundo”.

6) Honestidade: é quando, pleno de espírito públi-
co, o Parlamentar age com transparência e não aceita 
acordos por trás das cortinas, obscuros. É quando ele 
abre mão de toda mordomia, de toda demasia, viven-
do com austeridade o seu mandato, não se julgando 
melhor do que ninguém. É quando ele reage até com 
ira santa, não aceitando ter hábito de vida acima da 
média das pessoas, denunciando todo tráfico de in-
fluência, toda oferta de vantagens para si ou para os 
próximos, toda maracutaia, toda negociata.

7) Franqueza: é quando o Parlamentar não aceita 
a voz corrente que diz, com boa razão, que a políti-
ca é o reino da mentira, da falsidade, da hipocrisia. É 
quando ele, sem perder a educação e mesmo saben-
do que as idéias é que brigam, não as pessoas, diz 
o que pensa, afirma suas convicções, não tem medo 
de ser sincero, não oculta a realidade por conveniên-
cia. E não engole o lugar comum que proclama que 
“em política, a gente sempre tenta ajeitar as coisas”. 
É quando ele fala a verdade, mesmo correndo o risco 
de desagradar.

8) Generosidade: é quando o Parlamentar tem 
compaixão (com-paixão), isto é, não perde a sensibi-
lidade para com a dor dos outros, sobretudo dos pe-
queninos, dos anônimos, cujo sofrimento não sai nos 
jornais. É quando o Parlamentar continua vendo cada 
ser humano que dele se aproxima como pessoa, como 
cidadã ou cidadão, e não como eleitor. Como portador 
de direitos e não como portador de um título eleitoral. É 
quando o Parlamentar, ainda que tendo consciência de 
que a miséria é produto de uma estrutura social injusta, 
sente na alma o absurdo de uma criança morando na 
rua, o drama de um adulto desempregado, a crueldade 
que é um idoso na fila da Previdência.

9) Simplicidade: é quando o Parlamentar sabe 
que receber um mandato popular, por mais honroso 
que seja, não deve mudar sua maneira de ser nem o 
torna mais importante que qualquer outro ser humano. 
Esse despojamento, essa simplicidade e capacidade 
de comunicação não devem ser confundidos com inge-
nuidade ou postura de bobinho. Ele deve ser, como no 
preceito evangélico, “simples como as pombas, esper-
to como as serpentes”. É quando ele sabe diferenciar 
o ser simples, humilde, do ser simplório, superficial, 
simplificador do que é complexo.

10) Profundidade: é quando o Parlamentar sabe 
ir fundo sem tornar-se prolixo, sem falar difícil, sem fi-
car metido a besta, distante da população com a qual 
vai se comunicando cada vez menos. É quando ele 
reconhece que não sabe tudo e que precisa estudar, 
se dedicar, ler, buscar novas informações, sempre, 

pois não há soluções fáceis para problemas difíceis. É 
quando ele monta uma equipe que sabe fazer a ponte 
entre o saber erudito, das universidades, da academia, 
e o saber popular, aquele rico aprendizado do povo 
adquirido na escola da vida.

Agradeço a atenção.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, ontem à noite, para minha satisfação, o Senado 
aprovou em primeiro e segundo turnos a PEC nº 7, de 
2003, definindo, de uma vez por todas, as relações de 
trabalho entre os agentes comunitários de saúde e os 
agentes de combate às endemias. 

Trata-se de importante mobilização desses agen-
tes travada nesta Casa ao longo de anos e no País 
nos últimos 14 anos.

Portanto, é uma expressiva vitória que comemo-
ramos até agora. Com essa medida, os trabalhadores 
terão, a partir de agora, seu vínculo consagrado. As 
Prefeituras poderão regularizar essa situação. É uma 
reparação de anos.

Ontem foi um dia especial. O Presidente do Se-
nado Federal, Senador Renan Calheiros, assumiu 
conosco o compromisso de ainda no próximo dia 21, 
terça-feira, promulgar essa emenda. 

Agradeço a todos o empenho. Meus agradecimen-
tos ao Senador Rodolpho Tourinho, que manteve na 
íntegra nosso relatório; ao Deputado Maurício Rands, 
que na Câmara dos Deputados foi autor da PEC; ao 
Deputado Luiz Couto, que na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania soube compreender a 
natureza desse propósito; ao Deputado Paulo Rocha, 
que iniciou comigo na Casa esse trabalho e essa luta 
para que a categoria pudesse ser reconhecida e sua 
profissão regularizada; aos agentes de saúde do País 
inteiro, pela mobilização, luta, empenho, tenacidade 
e coragem. 

Sem dúvida alguma, essa categoria, pelo que 
já prestou ao País, é mais do que merecedora dessa 
grande vitória.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Walter Pinhei-
ro, o Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Gerson Gabrielli, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

O  SR. DEVANIR RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei de acor-
do com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Simão Sessim.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Sr. Depu-
tados, em sua coluna no jornal O Globo, edição de 16 
de janeiro deste ano, Olavo Luz revela dados de pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE que aponta que 13,8 milhões de brasileiros 
trabalham informalmente em 10,3 milhões de peque-
nos empreendimentos, estes também sem qualquer 
registro formal.

Em outras palavras, 25% dos trabalhadores bra-
sileiros não têm qualquer cobertura previdenciária ou 
trabalhista e a maioria das micro e pequenas empre-
sas não estão cumprindo suas obrigações legais com 
a União, os Estados e os Municípios.

Essa situação acarreta significativo prejuízo para 
a sociedade. De fato, os trabalhadores que exercem 
atividades informalmente, assim como seus dependen-
tes, estão completamente desamparados na hipótese 
de ocorrência de eventos de doença, invalidez, morte 
e idade avançada, haja vista a natureza contributiva 
do Regime Geral de Previdência Social.

Por outro lado, o Estado deixa de arrecadar mi-
lhões em tributos e contribuições sociais não pagos 
pelas micro e pequenas empresas, os quais poderiam 
ser utilizados para reduzir a dívida social no Brasil. 
Apenas para citar um exemplo da importância desses 
empreendimentos, basta dizer que no Rio de Janeiro 
as micro e pequenas empresas que atuam nos setores 
do comércio e da prestação de serviços respondem por 
mais de 30% do Produto Interno Bruto local e por quase 
1,8 milhão dos postos de trabalho daquele Estado.

Como inverter o quadro vigente, no qual um ema-
ranhado de leis e elevadas taxas de juros levam cerca 
de metade dos pequenos empreendimentos a fechar 
as portas antes de completar 3 anos de existência?

Entendemos que devem ser adotados, com a má-
xima urgência, programas de efetivo apoio às micro e 
pequenas empresas, com benefícios fiscais e linhas de 
crédito e de incentivo à exportação. E é de fundamen-
tal importância que os Governos Federal, Estaduais e 
Municipais sejam parceiros nessa jornada.

Se devidamente estimuladas, as micro e peque-
nas empresas podem alavancar o desenvolvimento 
econômico do País e gerar milhares de postos de tra-
balho, sobretudo empregos formais.

Dessa forma, os trabalhadores brasileiros, em 
especial os jovens que hoje ingressam no mercado 
de trabalho, teriam oportunidade de se empregarem, 

perceberem uma renda digna e, por conseqüência, se 
filiarem ao Regime Geral de Previdência Social, o que 
lhes asseguraria a devida cobertura previdenciária. 

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Município de Tacaratu, localizado 
no sertão de Itaparica, no Estado de Pernambuco, tem 
como fonte de subsistência a agropecuária e o arte-
sanato têxtil, atividades únicas para a sobrevivência 
da população.

As zonas urbana e rural têm relativamente o 
mesmo contingente populacional, aproximadamente 
19 mil habitantes, embora a atividade agropecuária 
seja de grande importância para a população e para 
os Municípios vizinhos.

Em Pernambuco, apesar de os povos indígenas 
serem reconhecidos pelo Estado, não existe nenhuma 
terra indígena totalmente regularizada, pois em todas 
elas existem conflitos por causa de invasões por ter-
ceiros. Além disso, a grande maioria da população in-
dígena em Pernambuco vive em condições precárias. 
Em todas as áreas indígenas predomina o clima de 
tensão, em uma mais que em outras onde os conflitos 
fundiários são muito violentos e já ocorreram mortes 
de indígenas. Exemplo disso ocorre nos Municípios de 
Cabrobó, onde estão os truká; em Floresta e Carnau-
beira da Penha, onde moram os atikum, e em Tacaratu, 
onde vivem os pankararu.

Há mais de 100 anos terras hoje tidas como indí-
genas vêm sendo habitadas e cultivadas por milhares de 
pessoas não tuteladas pela FUNAI. Todavia, somente a 
partir de 1999 esses imóveis foram catalogadas como 
pertencentes aos índios da etnia pankararu, habitantes 
de Tacaratu e Jatobá.

Ocorre, Sr. Presidente, que a cada dia aumenta 
a tensão social, pois tanto alguns índios como funcio-
nários da FUNAI promovem um clima de verdadeiro 
terrorismo, com a ameaça de invasão de imóveis rurais 
e urbanos e com o oferecimento de valores irrisórios 
pelas benfeitorias neles existentes.

Esses fatos começam a gerar um grande incô-
modo social, acirrando os ânimos da população de 
Tacaratu, eis que não há qualquer esclarecimento por 
parte dos órgãos públicos federais quanto a eles.

A regularização das terras indígenas, por meio 
da demarcação, é de fundamental importância para 
a sobrevivência física e cultural dos vários povos in-
dígenas que vivem no Brasil – e essa tem sido sua 
principal reivindicação. Assegurar o direito à terra aos 
índios significa não só garantir sua subsistência, mas 
também o espaço cultural necessário à atualização 
de suas tradições. No entanto, é preciso reconhecer 
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os direitos daqueles que atualmente ocupam essas 
terras. E o processo deve ser bem conduzido, para a 
tranqüilidade da população do Município de Tacaratu 
e de toda a região.

Desta forma, Senhor Presidente, desejo fazer um 
apelo para o Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomas 
Bastos – dando seqüência a correspondência que re-
cebi de um amigo, o Arthur –, no sentido de que envie 
uma equipe do Ministério ao Município de Tacaratu, 
no Estado de Pernambuco, para averiguar in loco a 
delicada situação das terras indígenas.

Tal atitude é de vital importância para a manu-
tenção da paz na região, principalmente entre índios e 
fazendeiros. As terras ocupadas por fazendeiros devem 
ser desocupadas, se for o caso, democraticamente, 
após o pagamento das indenizações devidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na última quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 
2006, uma fiscalização do Ministério Público Federal 
constatou, após denúncia anônima, que na localidade 
de Caioca, no Município de Sobral, 24 trabalhadores, 
entre homens e mulheres, parte oriundos do Estado 
do Maranhão e outros da própria região, estavam tra-
balhando em regime de escravidão para a empresa 
Mundial, que tem sede na Bahia e terceiriza serviços 
de limpeza e manutenção de áreas onde estão insta-
ladas torres de linha de transmissão da CHESF (Com-
panhia Hidro Elétrica do São Francisco).

Segundo o Ministério Público Federal, essas pes-
soas foram aliciadas por um intermediário sob a pro-
messa de trabalho. Dezesseis delas são originárias de 
São Mateus, no Maranhão. A elas se juntaram outras 
8 pessoas. As condições a que estavam submetidas 
foram avaliadas pelo Procurador do Trabalho Carlos 
Leonardo Holanda Silva como análogas ao trabalho 
escravo. Segundo o procurador, “eles estavam numa 
fazenda abandonada, junto com fezes de animais, sem 
estrutura para dormir e sem local para fazer suas ne-
cessidades fisiológicas”.

De acordo com relato de um dos trabalhadores, 
por um mês de serviço recebeu 20 reais, quando lhe 
haviam prometido um salário mínimo. Relatou, ainda, 
que para trabalhar tinham que adquirir os seus pró-
prios instrumentos, como por exemplo, uma foice que 
lhe custou 15 reais.

Sr. Presidente, fatos como esse indignam a to-
dos os que compreendem a necessidade de respei-
tar a vida e defender a dignidade humana em todos 
os seus níveis; a todos os que não aceitam nenhuma 
forma de mercantilização da vida. É de espantar que 
tal fato tenha se perpetrado sob responsabilidade de 

uma prestadora de serviço de uma empresa do porte 
da CHESF.

Cabe lembrar, foi nas terras do Ceará que o he-
diondo regime escravocrata foi extinto pela primeira 
vez na história de nosso País, o que lhe valeu o epí-
teto de Terra da Luz.

Não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar, 
permitir que em pleno século XXI esse crime mons-
truoso se repita em nosso País. O Estado brasileiro 
tem a obrigação de coibir, com o máximo rigor, esse 
tipo de prática.

Passo a outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. Venho denunciar a situação em que 
se encontram os trabalhadores e trabalhadoras rurais 
de 3 projetos de assentamento da reforma agrária do 
Governo Federal no Município de Choró, no meu Es-
tado do Ceará.

Os agricultores e agricultoras assentados nesses 
locais estão passando por grandes dificuldades de 
abastecimento d’água, tanto para consumo humano 
quanto para as atividades agrícolas de subsistência, 
desde 2004.

Cerca de 280 famílias que necessitam da água 
para sobreviver estão enfrentando a seguinte situação: 
no PA São João da Conquista, o açude que abastecia 
o local arrombou em janeiro de 2004, no PA Monte 
Castelo e no PA Alto Alegre, os açudes arrombaram 
em maio do mesmo ano.

Desde então, foram feitas várias solicitações ao 
INCRA, por parte dos assentados, em parceria com 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Choró, e até 
agora nada foi resolvido.

O INCRA alega que foi realizado um convênio 
com a Prefeitura Municipal, para a execução das obras 
e que o recurso disponibilizado não teria sido liberado 
por inadimplência da Prefeitura.

É o que está ocorrendo em Choró, Município in-
serido no semi-árido nordestino, que, conforme todos e 
todas sabem, passa por longos períodos de estiagem 
e possui uma grande carência de água.

Não se justifica que as populações fiquem à mer-
cê da irresponsabilidade de administrações municipais 
quando o Governo Federal poderia fazer chegar esse 
recurso através das associações comunitárias, resol-
vendo o problema emergencial dessas pessoas e de-
monstrando o compromisso assumido com a reforma 
agrária e com a população.

O abastecimento dessas comunidades hoje está 
sendo feito através de carros-pipa, outro problema que 
os Municípios do Ceará vêm enfrentando nessa estia-
gem, pois o Ministério da Integração Nacional, respon-
sável pela manutenção desse programa emergencial 
de abastecimento d’água, não disponibilizou o recur-



Fevereiro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 10 07609 

so necessário, e hoje esse serviço fundamental para 
o povo encontra-se parado, à espera de uma medida 
provisória do Governo para voltar a funcionar. 

Em alguns desses assentamentos existem po-
ços profundos que estão sem funcionar por falta de 
manutenção, problema que também foi informado ao 
INCRA.

Através de nosso escritório em Fortaleza, inter-
mediamos uma audiência entre o DNOCS, as asso-
ciações de agricultores/as e o Sindicato, realizada em 
agosto de 2005, para tratar da manutenção dos poços. 
Na ocasião, o DNOCS se comprometeu a enviar seus 
técnicos aos locais para avaliar a situação, no entanto, 
6 meses depois, nada aconteceu.

As questões burocráticas se sobrepõem à sobre-
vivência de seres humanos, e dessa forma os órgãos 
públicos se esquivam de cumprir com a sua respon-
sabilidade.

A reforma agrária é fundamental para o nosso 
País, que ainda hoje possui uma das mais injustas 
concentrações de terra do mundo, enquanto milhares 
de trabalhadores não têm acesso à terra. A desapro-
priação de terras e o assentamento das famílias são 
fundamentais no processo de reforma agrária, e aqui 
registro minha crítica ao Governo Federal pela lenti-
dão no cumprimento dessa promessa de campanha, o 
que só vem agravando a violência no campo. Porém, o 
problema não se resolve unicamente com a cessão da 
terra. Se não são dadas as condições básicas, prova-
velmente esses assentamentos não se sustentarão.

Além de me colocar inteiramente solidário com 
essas pessoas cuja situação denuncio aqui, merece-
doras do meu respeito, oficiei ao DNOCS e ao INCRA 
cobrando uma imediata solução para esse grave pro-
blema.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei de acordo com a orientação do partido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem, 
no Senado, foi aprovada uma proposta de emenda à 
Constituição da mais relevante importância. A PEC 
nº 7/2003, que trata da permissão de contratação 
dos Agentes Comunitários de Saúde, garantindo a 
contratação dos trabalhadores sem a necessidade 
de um concurso público, agilizará os trabalhos junto 
à comunidade, o que certamente reverterá em resul-
tados positivos na questão da saúde, principalmente 
nas comunidades mais carentes.

Tramitando no Congresso Nacional desde 1997, 
a matéria tem cuidados específicos para que não acon-
teçam exageros, como no trecho onde estabelece que 
o agente comunitário tem que morar na comunidade 
por pelo menos 2 anos. Essa é a garantia que ele co-
nhecerá sua comunidade e que também por ela será 
reconhecido. 

A aprovação da PEC, senhoras e senhores, é uma 
demonstração cabal de como podemos trabalhar de 
forma suprapartidária, e assim devolver aos trabalha-
dores sua dignidade, dando-lhes ainda a tranqüilidade 
de operacionalizar suas ações sem a preocupação de 
como seria seu dia seguinte.

Quero destacar o trabalho de todos os Parlamen-
tares envolvidos nessa PEC, em especial meu compa-
nheiro Deputado Walter Pinheiro. Essa é uma grande 
luta, e em nenhum momento esmorecemos. Agora, 
podemos festejar uma grande vitória.

Finalizando, Sr. Presidente, solidarizo-me com 
os companheiros Agentes Comunitários de Saúde, a 
quem quero saudar pelos serviços prestados a toda 
a comunidade, com carinho, desprendimento, amor e 
coragem.

Muito obrigado.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vejo 
a alegria do Deputado Maurício Rands, ao meu lado. 
Percebo que passamos momentos agradáveis com a 
aprovação da PEC dos agentes comunitários de saú-
de. Hoje, infelizmente, recebi a notícia de que o Go-
verno Federal cancelou um curso de 3 módulos que 
estava sendo dado aos agentes de saúde em todo o 
Estado do Tocantins. O primeiro módulo será concluí-
do, mas os outros 2 foram suspensos, sem data para 
ser reiniciados. 

Apelo para o Ministério da Saúde a fim de que 
reveja essa posição. Todos os agentes de saúde estão 
reunidos no Município de Guaraí, onde haverá hoje 
uma grande manifestação, porque o curso é extrema-
mente importante e necessário para que, a cada dia, 
eles tenham mais qualidade nos serviços prestados 
à comunidade.

Sr. Presidente, o Governo Federal e o Ministério 
da Saúde foram irresponsáveis: marcaram as datas do 
curso e depois o suspenderam sem razão alguma. 

Registro essa queixa e espero que o Ministério 
da Saúde tome as necessárias providências. 

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comunico 
ao Plenário que me dirigi à Taquigrafia para solicitar a 
retirada da expressão “quadrilha”, que utilizei em co-
municação anterior. 

Informo, portanto, que já foi retirada das notas 
taquigráficas a expressão “quadrilha”.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Gabrielli) – Com a 

palavra o Deputado Afonso Hamm.
O SR. AFONSO HAMM (PP – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, mani-
festamos nossa satisfação por ter alcançado alguns 
avanços no tocante a fazer política de maneira mais 
ética e transparência. 

Ao completar 4 meses de atuação nesta Casa, or-
gulhamo-nos de ter assumido ontem a coordenação da 
bancada do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos   
aos 30 Deputados e aos 3 Senadores que compõem a 
bancada gaúcha a distinção a nós conferida. 

Quanto ao Orçamento, Sr. Presidente, assegu-
ramos a S.Exas. que nos empenharemos perante o 
Relator e aos Ministros da Fazenda e do Planejamento 
para garantir a aprovação das emendas da bancada e 
destinar recursos para o nosso Estado.

Também não nos esqueceremos da Lei Kandir, 
não provisionada no Orçamento e tão importante para 
o Rio Grande do Sul, terceiro maior exportador brasi-
leiro, e para todo o Brasil. Lutaremos para que os re-
cursos sejam contemplados e, assim, sejam criados 
empregos, oportunidades e renda. 

Sr. Presidente, solicitamos que este pronuncia-
mento seja divulgado no programa A Voz do Brasil e 
nos demais órgãos de comunicação da Casa.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Afonso Hamm, 
o Sr. Gerson Gabrielli, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. João Caldas, 4º 
Secretário.

O SR. PAULO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Recla-
mação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, há mais ou menos 10 dias, apresen-
tei à Mesa 3 requerimentos de informações e exigindo 
uma posição da Casa em relação à chamada lista de 
Furnas. Aliás , na oportunidade, fiz questão de dizer 

que se aparecesse – não precisava ser prova – algum 
indício de ligação minha com Furnas, ou com qualquer 
das empresas que para ela trabalham, eu renunciaria, 
como renunciarei, ao meu mandato, muito ao contrário 
de outros Deputados que, metidos no “valerioduto”, 
estão aqui a pedir clemência. 

Sr. Presidente, solicito que o Presidente desta 
Casa peça ao Ministro Márcio Thomaz Bastos, o me-
lhor Ministro deste Governo, a apuração dos fatos, se 
verdadeira ou falsa a tal lista e o nome das pessoas 
que dela fazem parte, porque não justo que mais de 
180 membros desta Casa sejam incluídos numa lista 
que, para mim, é falsa. 

Ora, esse foi o mecanismo utilizado pelo PT no 
passado, quando elaborou e divulgou lista com o nome 
de Parlamentares que supostamente teriam traído os 
trabalhadores e votado contra os interesses deles; é 
o mesmo mecanismo fascista de petistas que não se 
respeitam – não ofendendo a todos. 

Por isso, faço questão de cobrar do Presidente 
da Câmara dos Deputados posição firme sobre esse 
assunto que gera grande constrangimento entre os 
colegas e reduz a estatura desta Casa. 

É  importante e decisivo que a Casa tome uma 
posição. E ninguém melhor do que o Ministro da Justiça 
para acionar a Polícia Federal a fim de que promova 
um investigação em torno essa lista, que, volto a dizer, 
acredito ser falsa.

Quero reiterar meu desafio: ao contrário de outros 
que pedem clemência, renuncio ao meu mandato se 
aparecer indício de ligação minha com Furnas ou com 
qualquer das empresas que trabalham para ela. 

Esse o posicionamento que deve ser adotado. 
Vamos cobrá-lo do Presidente da Casa, na defesa do 
bom nome desta instituição.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – A Presidên-

cia informa ao Deputado Paulo Magalhães que a Polícia 
Federal está tomando as devidas providências.

O   SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com o falecimento, ocorrido no último 
domingo, do artista plástico Aldemir Martins, o Brasil 
perdeu um de seus maiores talentos, já aos 83 anos, 
mas ainda com plena vitalidade criativa, sendo res-
peitado nos círculos culturais, inclusive com projeção 
no exterior.

Nascido no Distrito de Ingazeiras, no Município 
de Aurora, foi em Guaiúba, então pertencendo a Pa-
catuba, que ele viveu parte de sua infância e adoles-
cência, ao lado do pai Miguel Martins, servidor público 
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estadual, que administrava o Açude Acarape do Meio, 
fonte, então, de abastecimento de nossa Capital.

Ainda na fase da pré-adolescência, Aldemir já 
revelava certos pendores para a pintura, em estilo 
próprio que desenvolveria com aprimorado esmero, 
participando, inclusive, da Sociedade Cearense de Ar-
tes Plásticas, responsável, durante vários anos, pelo 
patrocínio do tradicional Salão de Abri l – uma mostra 
de que participavam pintores e escultores no Nordes-
te, bem assim o francês Jean Pierre Chabloz, então 
radicado em nosso Estado.

A mídia nacional nunca regateou aplausos ao 
ilustre coestaduano, realçando-lhe os méritos incontá-
veis, que lhe garantiram espaço em grandes eventos, 
especialmente em São Paulo, cidade na qual se radi-
cou definitivamente a partir da década de 50.

Para Roberto Galvão, que é mestre em História e 
membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, 
“Aldemir nos mostrou novos modos de ver nossa cul-
tura, nos ajudando a construir o país e a ser o que so-
mos. No futuro, tenho certeza, continuaremos olhando 
seus desenhos, gravuras e pinturas e, através delas, 
reconhecendo o Ceará e nos reconhecendo”.

Já o artista plástico José Guedes, entusiasta da 
obra de Aldemir, afirmava que “ele sempre trabalhou 
com muita liberdade e sempre buscou expandir as pos-
sibilidades de seu desenho e de sua pintura. Foi um 
competente ilustrador e deixou significativa contribui-
ção para as artes gráficas, para o desenho industrial 
e para a arte aplicada”.

Para o Príncipe dos Poetas Cearenses, escritor 
Artur Eduardo Benevides, contemporâneo e grande 
amigo de Aldemir, “ele soube dignificar as artes plás-
ticas por sua invulgar competência”.

E o Presidente do Instituto do Ceará, escritor Ma-
nuel Eduardo Pinheiro Campos, em entrevista conce-
dida à imprensa do Ceará, lamentou a perda de “um 
artista primoroso, que se tornou conceituado em todo 
o país, por sua genialidade comprovada”.

Como admirador de Aldemir Martins, senti-me 
no dever de homenageá-lo desta tribuna, da mesma 
forma como já o fizeram outros Parlamentares, num 
testemunho de respeito a um homem que soube en-
grandecer a sua arte, merecendo, por isso, nosso pú-
blico reconhecimento.

Em reportagem da lavra da jornalista Eleuda de 
Carvalho, vai referenciado que: “Nascido em 1922, ele 
representou a modernidade em pessoa; seus gatos, 
cangaceiros, paisagens e a gente do Ceará natal pon-
tuaram uma obra coerente ao longo da vida”.

O Ceará e o Brasil pranteiam o desaparecimento 
de Aldemir Martins, convictos de que a obra por ele 

divulgada perenizará sua memória, consagrando-o 
como um dos maiores de sua época. 

O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, volto a esta tribuna para registrar com alegria a 
posse do novo Secretário de Saúde do Município de 
Petrópolis, o cirurgião-dentista André Pombo, ocor-
rida na última segunda-feira, dia 6, com a tarefa de 
dar continuidade às ações implementadas pelo Vice-
Prefeito Henrique Manzani, que ocupou o cargo nos 
últimos 13 meses.

Foi uma cerimônia muito disputada, por se tratar 
de uma área tão importante como a da saúde, na qual 
mais de 100 pessoas estiveram presentes. 

É relevante destacar que André Pombo foi ser-
vidor da Secretaria Municipal de Saúde e sempre es-
teve comprometido com as políticas públicas do setor. 
Desde aquela época, sua trajetória foi marcada por 
sucessos e conquistas. 

O seu histórico profissional é brilhante. Foi inte-
grante do Conselho Municipal de Saúde durante pelo 
menos 10 anos; atua na área pública como cirurgião-
dentista da rede desde 1991; exerceu, no Governo 
Bomtempo, o cargo de diretor-geral de Odontologia 
Social e mais recentemente o de diretor administra-
tivo da Secretaria de Saúde. Formado pela UFRJ e 
especialista em Saúde Coletiva pela Universidade de 
Brasília, o novo secretário também já foi presidente da 
Associação Brasileira de Odontologia  ópolis.

O Governo de Rubens Bomtempo teve enormes 
avanços na área da saúde pública. Ganhou 2 microô-
nibus com gabinete odontológico, reformas de prédios 
(como o da Saúde Mental e o da Epidemiologia), além 
da garantia de finalização das obras de ampliação das 
UTIs de adulto e Neonatal no Hospital Alcides Car-
neiro, com a contratação de uma nova empreiteira. O 
setor também recebeu novos equipamentos e novos 
servidores.

Portanto, gostaria de parabenizar o novo Secre-
tário de Saúde de Petrópolis, André Pombo, e desejar 
sucesso nessa nova e árdua caminhada.

Tenho certeza de que sua experiência e seu es-
pírito arrojado servirão para que a saúde do povo pe-
tropolitano continue obtendo êxito e sendo encarada 
como prioridade. 

Parabenizo também o Prefeito Rubens Bomtem-
po pela excelente escolha. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Parlamentares. Manifesto meu repúdio e 
indignação em relação à decisão da concessionária 
de energia elétrica Ampla Energia e Serviços S/A de 
substituir os tradicionais medidores de consumo de 



07612 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

energia elétrica por novos modelos digitais. Isso tem 
causado um transtorno enorme. 

Primeiro, é o fato de os novos medidores terem 
sido instalados no alto dos postes, e não ao alcance 
dos olhos, como os aparelhos antigos. 

Segundo, é que não é preciso ser especialista 
para perceber que os erros são explícitos e grossei-
ros. Os valores das contas subiram até 500% em 2 
meses e esse aumento absurdo tem inviabilizado o 
pagamento da fatura para os moradores da Baixada 
Fluminense, em especial para o povo de Duque de 
Caxias e Magé. 

A própria Secretaria de Serviços Públicos de 
Duque de Caxias, por intermédio do seu Secretário 
Abdul Haikal, já havia constatado o risco de acidente 
na rede há cerca de 6 meses, através de laudo técni-
co sobre a instalação do medidor de energia digital da 
concessionária. Mas nada foi feito pela Ampla. Essa 
negligência e irresponsabilidade por parte da conces-
sionária, acabou causando a morte de um eletricista, ao 
receber uma descarga elétrica de 13 mil volts, quando 
fazia manutenção de um poste.

Não resta dúvidas de que o aumento é astronô-
mico mesmo. Os aborrecimentos e as reclamações 
são constantes. Tenho conhecimento de pessoas que 
estão pagando mais do que o valor dos seus salários, 
o que é insustentável. 

Portanto, Sr. Presidente, apelo à diretoria da con-
cessionária de energia elétrica Ampla para que revise 
esses medidores digitais e os reinstalem em locais 
mais acessíveis à população, visando resguardar os 
seus direitos como consumidor. Toda e qualquer ino-
vação é aceitável. O que não pode acontecer é uma 
ação dessas prejudicar o cidadão.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro-
nunciamento seja divulgado no Programa A Voz do 
Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, amanhã, faremos uma 
visita ao Município de Guanambi, sudoeste da Bahia, 
juntamente com o Governador Paulo Souto e Sena-
dores e Deputados Federais e Estaduais, para inau-
gurar importantes obras. O Governador Paulo Souto 
tem dado grande atenção ao sudoeste do Estado, em 
especial ao Município de Guanambi. 

Amanhã, entregaremos obra importante, cuja 
solicitação foi de minha autoria, com a suplente de 
Deputada Estadual Ivana Bastos e o ex-Prefeito Ario-
valdo Boa Sorte: a adutora de águas da localidade de 
Morrinhos. 

Também vamos inaugurar a Unidade de Tratamen-
to Intensivo do Hospital Regional de Guanambi, que 

irá atender não apenas àquela população, mas todo 
o sudoeste do Estado. E  também participaremos, ao 
lado do Governador, de outras obras.

No sábado, depois de amanhã, iremos com o 
Governador Paulo Souto, Senadores e Deputados Fe-
derais e Estaduais da Bahia ao Município de Iuiú, para 
inaugurar obra importantíssima para aquela população: 
o Colégio Estadual Jorge Amado. E juntamente com 
o atual Prefeito Reinaldo Goes, o ex-Prefeito Manoel 
Guedes, a suplente de Deputada Ivana Bastos, o Pre-
sidente da Câmara Municipal, os Vereadores e o nosso 
grupo político naquele Município vamos receber grande 
manifestação popular pelas obras inauguradas, que, 
sem sombra de dúvida, trazem enormes benefícios à 
população de Iuiú e de Guanambi.

Então, queremos registrar o nosso contenta-
mento e principalmente os nossos agradecimentos 
ao Governador Paulo Souto pela inestimável colabo-
ração à região sudoeste, em especial aos Municípios 
de Guanambi e Iuiú. 

É importante a participação e a atenção do Go-
verno do Estado, o que muitas vezes falta no Gover-
no Federal.

O SR. CARLOS MOTA (PSB – MG. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o aumento do salário mínimo passa, em todos 
os anos, por debates políticos acalorados. O Governo 
Lula, em 2004, criou um comissão quadripartite, forma-
da por representantes do Poder Público, aposentados, 
empregados e empregadores, para elaborar uma pro-
posta que viabilize a recuperação do poder de compra 
do salário mínimo. Neste ano de 2006, foi proposto e 
aceito pelo Governo Lula o valor de R$350, a partir de 
abril. É um reajuste de 16,67%, o que equivale a um 
ganho real de 13%, descontada a inflação. 

O Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, 
calcula que, em 3 anos, o valor nominal do salário míni-
mo, sem descontar a inflação, cresceu 75%, passando 
de R$200, em vigor até março de 2003, para R$350 
em abril de 2006. Já o crescimento real, descontada 
a inflação desse período, será de 25,3%. Entre 2002 
e 2003, o mínimo valia 56 dólares, e este ano passa a 
valer 155,5. O novo mínimo alcançará, assim, o maior 
valor desde novembro de 1985.

O reajuste vai provocar impacto positivo para 
quase 38 milhões de pessoas diretamente. De acordo 
com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD), realizada pelo IBGE, 23,8 milhões de 
trabalhadores recebem até 1 salário mínimo. Há cerca 
de 14 milhões de aposentados e outros beneficiários 
da Previdência e Assistência Social que também ga-
nham 1 salário mínimo.
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Os impactos positivos do salário mínimo na eco-
nomia local dos mais de 3.500 pequenos Municípios 
com menos de 20 mil habitantes é visível. Nessas 
comunidades, com características socioeconômicas 
predominantemente rurais, há uma média de 2 mil 
beneficiários da Previdência Social, que vão despejar 
cerca de R$700 mil mensalmente no comércio local 
com a compra de alimentos, remédios, bens duráveis 
e gastos pessoais. Esse valor é maior que o repasse 
recebido pelas Prefeituras Municipais do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Serão cerca de 
R$2,45 bilhões/mês no incremento da economia de 
pequenos Municípios. 

O Governo Lula vem fazendo distribuição de 
renda, beneficiando os mais pobres com a Bolsa-Fa-
mília, o incremento à agricultura familiar, a ampliação 
do microcrédito, a implantação do Luz Para Todos e 
do PROUNI e uma nova política de valorização do sa-
lário mínimo. Com certeza, essas medidas beneficiam 
principalmente regiões como o Norte e o Nordeste e 
a população do norte de Minas Gerais, do Vale do Je-
quitinhonha e Mucuri. 

É justo e deveria ser até maior o aumento do 
salário mínimo, se as condições econômicas fossem 
favoráveis e a cobrança de débitos previdenciários 
fosse mais efetiva. Porém, quero registrar aqui a mi-
nha preocupação com as Prefeituras Municipais e as 
micros, pequenas e médias empresas. 

Segundo a Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), o valor do novo salário mínimo e a correção 
na tabela do Imposto de Renda em 8% terão impacto 
direto nas finanças municipais. Estudo realizado pela 
entidade aponta que o número de Prefeituras que gas-
tam acima de 54% com pessoal pode quase triplicar. 
“Hoje, 363 Prefeituras excedem o limite imposto pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Com o novo mí-
nimo vigorando a partir de abril, este número será de 
918 Prefeituras”, afirma o Presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski. Ele acrescenta que a média de gastos com 
pessoal nas Prefeituras tem sido de 37% da Receita 
Corrente Líquida. Hoje, no Brasil, entre os 3,38 milhões 
de servidores municipais, 859 mil recebem até 1 sa-
lário mínimo. Em Minas Gerais, há 14.375 servidores 
nesta faixa e 93.889 com vencimentos entre 1 e 1,5 
salário mínimo. 

Mas a questão fica crítica ao analisar a situa-
ção dos Municípios do Nordeste e da área mineira da 
ADENE, ex-SUDENE, onde o número de servidores 
municipais que recebem salário mínimo supera a casa 
dos 60% do total. No norte de Minas, as Prefeituras 
de Capitão Enéas e São Francisco já estão fazendo 
corte de gastos com a não renovação de contratos de 
trabalho, para fazer frente às despesas advindas com 

o novo salário mínimo. O Prefeito de Capitão Enéas, 
Reinaldo Landulfo Teixeira, autorizou a renovação ape-
nas da metade dos 300 contratos existentes. Em São 
Francisco, o Prefeito José Antônio de Rocha Lima vê 
maior dificuldade que em 2005 para pagar aos 957 
servidores efetivos e 380 contratados, com uma folha 
estimada em R$850 mil/mês. Em Diamantina, terra de 
JK, no Alto Jequitinhonha, o aumento salarial atingirá 
810 dos 1.206 servidores. Como a folha de pessoal já 
atinge 51%, a solução será a demissão de parte dos 
servidores contratados. O Prefeito de Patis e Presi-
dente da Associação dos Municípios da Área Mineira 
da SUDENE (AMAMS), Valmir Morais, acredita que 
os Municípios deveriam ter a compensação na apro-
vação da proposta de aumento de 1% do repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios. A justificativa 
é que o Governo Federal procurou alocar recursos no 
Orçamento da União para cobrir despesas com a Pre-
vidência Social, mas não teve a mesma boa vontade 
com os Municípios.

Outro grande impacto do aumento do salário mí-
nimo será nas micros, pequenas e médias empresas. 
Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), es-
sas empresas devem ser envolvidas em um novo pro-
jeto de desenvolvimento com valorização do trabalho, 
que o Estado, junto com a sociedade, precisa construir. 
Segundo pesquisa do IBGE, existem 4,6 milhões de 
micros e pequenas empresas na formalidade, as quais 
respondem por 56% da mão-de-obra com carteira de 
trabalho assinada. Existem ainda 9,5 milhões de pe-
quenas e médias empresas que empregam cerca de 
13 milhões de trabalhadores sem formalidade empre-
gatícia. Além das medidas anunciadas recentemente 
pelo Governo Federal (a chamada MP do Bem), será 
preciso criar outros mecanismos legislativos, tributários 
e de incentivos fiscais para fazer avançar a formalização 
dos trabalhadores e das micros, pequenas e médias 
empresas em torno de um projeto nacional. 

A aprovação do Estatuto das Micro e Pequenas 
Empresas, em tramitação nesta Casa, será um grande 
passo para a valorização desses empreendedores, que 
constroem, com muito sacrifício, a riqueza do nosso 
País. Eles fazem parte de um setor da classe média 
que compete em um mercado que possui regras em 
seu desfavor. Pessoalmente, dei minha contribuição ao 
relatar matéria, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, sobre a regulamentação do ISS 
– Imposto Sobre Serviços. Procurei fazer jus a uma 
variedade de prestadores de serviços, espalhados por 
todo o País, para que pudessem trabalhar e colher os 
frutos dos seu trabalho, sem cair na informalidade. É 
o reconhecimento da cidadania de milhares de empre-
endedores autônomos.
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Finalizo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
afirmando que é necessário continuar com a política 
de valorização do salário mínimo, como uma forma 
de diminuir o fosso da distribuição de renda no Brasil, 
garantir uma vida digna aos cidadãos mais necessita-
dos, como o Governo do Presidente Lula vem fazen-
do, cuidando dos impactos nas Prefeituras Municipais, 
micros e pequenas empresas, criando mecanismos 
de compensação para esses setores, para não gerar 
desemprego e desequilíbrios fiscais e sociais.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a prática de vários esportes, quase sempre, 
esteve restrita, em nosso País, aos clubes e academias 
freqüentados pelos poucos que podem pagar por isso.

Considerando esporte e lazer como experiências 
culturais historicamente constituídas, passíveis de serem 
legitimadas como direitos vinculados à saúde e à edu-
cação das populações, o Governo Lula criou, por meio 
do Ministério do Esporte, o Programa Segundo Tempo, 
que funciona em parceria com o Ministério da Educação 
e é destinado a possibilitar o acesso à prática esportiva 
aos alunos matriculados no ensino fundamental e médio 
dos estabelecimentos públicos de educação do Brasil, 
principalmente naquelas regiões mais pobres.

Esse programa, que já é considerado o maior pro-
grama socioesportivo do mundo, desenvolve atividades 
esportivas como um verdadeiro segundo turno escolar, 
aliando o esporte à educação, da forma mais prazerosa 
possível, tendo, ainda, reforço alimentar e noções de 
higiene, tudo isso em ambientes saudáveis.

O Segundo Tempo alcança hoje 700 mil crianças 
e adolescentes em mais de 800 Municípios. O Estado 
da Bahia é o que mais tem recebido investimentos do 
Governo Federal para esse programa.

Seus efeitos começam a se revelar, especial-
mente nas cidades com baixo IDH, onde a carência 
de opções em educação e lazer reforçam os tristes 
índices de abuso e exploração sexual, uso de drogas 
e outros aspectos da violência a que estão sujeitas 
tantas crianças e jovens do País. 

Nos 2,5 mil núcleos implantados, os alunos fa-
zem natação, futebol, basquete, capoeira, vôlei e tê-
nis de mesa.

Como o foco da política do Governo do Presidente 
Lula, e neste particular, do Ministério do Esporte, é a 
inclusão social, parte do material utilizado na imple-
mentação dos Programas Segundo Tempo e Esporte 
e Lazer na Cidade é produzido por presidiários e ado-

lescentes em conflito com a lei. São eles os participan-
tes do Programa Pintando a Liberdade. Com isso, já 
foram confeccionados 2 milhões de itens de material 
esportivo: bolas, agasalhos, bolsas, redes, raquetes, 
mesas, além de pistas de atletismo com partes reci-
cladas de pneus.

Para os outros segmentos da população, como 
por exemplo donas de casa, aposentados e idosos, 
foi criado o Programa Esporte e Lazer na Cidade, que 
visa, em síntese, suprir a carência de políticas públicas 
e sociais que atendam às crescentes necessidades e 
demandas da população por esporte recreativo e lazer, 
viabilizando, com isso, o acesso a ações contínuas de 
esporte e lazer.

Para isso, foram instalados 500 espaços, priori-
zadas ruas de lazer, colônias de férias e festivais.

Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, pela preocupa-
ção social do nosso companheiro de partido Hildebran-
do Ferreira e pelo trabalho já desenvolvido pelo Prof. 
Waldemir Araújo, o Lapa Tae Kwon Do Clube tornou-se, 
através de convênio publicado no dia 30 de dezembro, 
mais um parceiro do Programa Segundo Tempo, com 
a instalação de 2 núcleos do Programa. 

Até então, a escola possuía cerca de 180 alunos, 
dos quais apenas 20 pagavam uma mensalidade sim-
bólica. A chegada dos recursos do Ministério do Esporte 
propiciará o crescimento da instituição e dobrará sua 
capacidade de atendimento que já inicia o ano letivo 
de 2006 com 400 alunos e vai montar, inclusive, uma 
turma para portadores de necessidades especiais. 

Essas ações do Governo Lula estão ampliando 
para grande parte da nossa população benefícios an-
tes restritos a uma pequena elite.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, registro a visita do Governa-
dor Paulo Souto, amanhã, a 2 Municípios do Estado da 
Bahia, que tenho a honra de representar, Guanambi e 
Licínio de Almeida, para entregar obras concluídas.

Em  Guanambi vamos inaugurar a UTI do Hos-
pital Regional, construído no Governo passado pelo 
Governador Paulo Souto.

Inauguraremos o sistema de abastecimento de 
água de Morrinhos, obra da ex-Prefeita Sizalta, do 
Deputado Estadual João Bonfim, da ex-Vereadora 
Nair de Fátima e deste Deputado, que representa o 
Município há algum tempo.

Acontecerão diversas outras inaugurações de 
obras no Município, que foram solicitadas por este re-
presentante daquela municipalidade.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não pude 
participar da votação anterior, pela manhã, porque 
não estava na Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Neucimar Fraga.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (PL – ES. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na terça-feira, 8 de fevereiro, perdemos em Vila Velha 
um grande homem, o Sr. Valdeci Lima, proprietário do 
jornal Canela Verde, jornalista, músico, cantor e com-
positor. Enquanto permaneceu conosco no Município 
de Vila Velha sempre trabalhou pela cidadania, pela 
divulgação e valorização da cultura no Município de 
Vila Velha, no Espírito Santo.

O Sr. Valdeci Lima morreu em virtude de ataque 
de abelhas no bairro da Barra do Jucu, no Município 
de Vila Velha. Registramos as nossas homenagens à 
memória desse grande homem do Município de Vila 
Velha.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado João 
Caldas, Sras. e Srs. Deputados, registro, como fez o 
Deputado Walter Pinheiro, Relator da matéria, a apro-
vação da PEC nº 7, da qual tenho a honra de ser pri-
meiro signatário, referente aos agentes comunitários 
de saúde. Trata-se de uma antiga luta, que começou 
em outras legislaturas, com os sindicatos de agentes 
de saúde, com grande mobilização também dos ges-
tores públicos.

Rendo homenagens não só a todos aqui na Câ-
mara dos Deputados que aprovaram por quase 400 
votos – está aqui o Deputado Ademir – a zero essa 
PEC, assim como registro que, em outras legislatu-
ras, Deputados como Eduardo Jorge, Paulo Rocha, 
Humberto Costa e Walter Pinheiro participaram das 
primeiras mobilizações para que a profissão fosse re-
conhecida. Essa PEC permitiu que os 11 mil agentes 
comunitários de saúde em Pernambuco e os 300 mil 
no Brasil possam ter seus contratos de emprego re-
gulamentados por prazo indeterminado, admitidos por 
processo seletivo público.

Parabéns, portanto, a todos os agentes comuni-
tários de saúde e ao Presidente Lula, que emprestou 
seu apoio fundamental para que esse processo fosse 
adiante. Parabéns a todos.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, como é do conhecimento da sociedade 
brasileira, a desoneração do ICMS sobre as exporta-

ções de produtos primários, promovida pela Lei Kan-
dir, vem impondo ao longo de anos sérios prejuízos 
a Estados e Municípios. No caso específico do meu 
Estado de Mato Grosso, considerando tratar-se de um 
grande produtor de produtos primários, a renúncia de 
receita para os Municípios pode chegar a 40 milhões 
de reais, recursos suficientes para implementação de 
diversos programas sociais visando ao atendimento 
da população mais necessitada.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o ressarcimento das referidas perdas não tem 
sido suficiente para compensar os Estados e Muni-
cípios na sua totalidade. O que se tem verificado nos 
últimos anos é muito grave, pois a evolução do mon-
tante ressarcido tem sido inversamente proporcional 
ao crescimento das exportações.

Para completar o caos que ronda as finanças dos 
Estados e Municípios, em 2006 a União não incluiu no 
Orçamento qualquer previsão para compensação pelas 
perdas provocadas pela Lei Kandir. Referida atitude, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mobilizou os 
Prefeitos de todo o País, tendo Mato Grosso reunido 
15 Prefeitos ontem em Brasília para, juntamente com 
a bancada de Parlamentares do meu Estado, reunir-
se com o Deputado Carlito Merss, Relator do Orça-
mento, objetivando propor o fim da Lei Kandir, bem 
como consignar no Orçamento de 2006 os recursos 
financeiros para compensação das perdas decorren-
tes da citada lei.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao condu-
zir com bastante austeridade a execução do Orçamento 
federal, com cortes substanciosos nos investimentos 
sociais e de infra-estrutura, o Governo Federal vem 
atravancando o crescimento econômico do País, indo 
na contramão do resto do mundo e perdendo carona 
na atual situação da economia mundial, cujo momen-
to é propício para minimizar as desigualdades sociais. 
Portanto, venho hipotecar total apoio às justas reivin-
dicações dos Prefeitos de todo Brasil e, em particular, 
parabenizar o posicionamento adotado pelos gestores 
municipais do Estado de Mato Grosso pela árdua luta 
em prol do desenvolvimento e do bem-estar da popu-
lação mato-grossense.

Finalizo, solicitando o apoio de todos os colegas 
Deputadas e Deputados no sentido de que se sensi-
bilize o Deputado Carlito Mess para incluir no Orça-
mento federal os recursos necessários para compen-
sação aos Estados e Municípios das perdas oriundas 
da Lei Kandir.

Muito obrigada. 
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Sem re-

visão do orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Sras. Depu-
tadas, Srs. Deputados, demais senhoras e senhores 
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aqui presentes e os que sintonizam a Rádio ou TV 
Câmara, são preocupantes as violentas retaliações 
de muçulmanos em face das charges de Maomé pu-
blicadas na imprensa européia. As sátiras retratam 
um profeta partidário dos homens-bomba. Sras. e Sra. 
Deputados, num momento em que crescem as hosti-
lidades entre as principais religiões monoteístas, são 
no mínimo irresponsáveis as gratuitas provocações 
dos jornais escandinavos. 

Sr. Presidente, em razão dos conturbados con-
flitos étnico-religiosos de hoje em dia, o direito social 
dos povos está acima do direito individual, ainda que 
de jornalistas. Por isso, os proprietários dos jornais 
que zombaram do líder religioso deveriam ter pesa-
do melhor as conseqüências da opção que fizeram. 
Com o gesto, pessoas inocentes, em várias partes do 
mundo, estão sofrendo represálias. Muitas já foram 
cruelmente assassinadas. 

Os editores daqueles periódicos perderam com-
pletamente o senso de responsabilidade coletiva. Mas 
perderam, sobretudo, o sentido de respeito ao sagrado. 
Banalizaram o sentimento de outrem pelo divino. Sen-
timento este que norteia decisivamente as ações de 
bilhões de pessoas. A resposta a esse desprezo não 
tardou. Embora não se possa concordar com a des-
proporção dos revides, os profissionais da imprensa 
nórdica deveriam ter refletido melhor antes de lançar 
a fatídica ofensa.

Nobres pares, é bom lembrar que o islamismo 
condena a divulgação de qualquer imagem de seu 
profeta maior. Mais grave será a provocação se esta 
vier acompanhada de traços satíricos, como fizeram 
os jornais da Noruega e da Dinamarca. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, os jornais europeus, num 
gesto de humildade e de reconhecimento das graves 
implicações mundiais dos atos que cometeram, deve-
riam retratar-se e pedir desculpas aos muçulmanos 
de todo o mundo. Caso contrário, as conseqüências 
poderão ser imprevisíveis.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
encontra-se em Mato Grosso do Sul uma equipe in-
terministerial para discutir com os Prefeitos dos 5 Mu-
nicípios atingidos pela febre aftosa a solução dos pro-
blemas dos pequenos produtores de leite.

Essa reunião decorre de audiência que solici-
tamos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
também a esse grupo interministerial. Participam do 
encontro trabalhadores rurais, pequenos produtores, 
Prefeitos, representados pelo Prefeito da Cidade de 

Japorã, companheiro Rubão, do Partido dos Traba-
lhadores.

Comunico a esta Casa que o Governo Lula está 
tomando todas as providências. Amanhã, com certeza, 
o relatório estará concluído e serão apresentadas so-
luções para as pessoas prejudicadas, principalmente 
os pequenos produtores de leite.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. WILSON CIGNACHI (PMDB – RS. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, está nascendo 
nesta Casa a Frente Parlamentar da Fruticultura. Tive-
mos ontem reunião com um grupo de Deputados e na 
próxima quinta-feira estaremos no Salão Verde, na área 
do cafezinho, apresentando as frutas – o Brasil é o ter-
ceiro maior produtor de frutas do mundo – e os sucos 
naturais produzidos pelos fabricantes brasileiros.

Sr. Presidente, entendo que esse movimento tem 
um valor extraordinário num momento em que há pro-
dução de frutas em todas as regiões do Brasil, espe-
cialmente no meu Estado do Rio Grande do Sul.

Convido todos os Parlamentares para integrarem 
a Frente Parlamentar da Fruticultura.

O SR. ADEMIR CAMILO (PDT – MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, em audiência no mês de novembro do 
ano passado, solicitamos os esforços do Governador 
Aécio Neves para que autorizasse estudos no senti-
do de proporcionar a todos os Municípios de Minas 
Gerais os benefícios da telefonia celular, em razão de 
que, com o avanço da tecnologia no Brasil, as loca-
lidades não servidas pela telefonia móvel tendem à 
exclusão social.

Com grande satisfação e orgulho, tomamos co-
nhecimento por e-mail da Assessoria de Imprensa 
do Governo de Minas Gerais que na tarde do dia 7 de 
fevereiro, durante cerimônia do Programa Máquinas 
para o Desenvolvimento, o Governador Aécio Neves 
anunciou que o Governo do Estado apresentará um 
projeto para que todos os 853 Municípios mineiros 
sejam atendidos por telefonia celular. Segundo ele, 
os Secretários de Desenvolvimento Econômico e da 
Fazenda serão os responsáveis pela elaboração do 
projeto nos próximos 20 dias.

Disse o Governador: “O telefone celular não é 
mais um luxo, é um instrumento para o desenvolvimen-
to econômico daquele município, para o negócio, até 
mesmo do ponto de vista da segurança. Estou deter-
minando para que dentro de 20 dias me apresentem 
um programa para que possamos levar, ainda neste 
ano, 100% de telefonia celular aos municípios do Es-
tado de Minas Gerais”.

Em ofício de 12 de janeiro último, a ANATEL, 
Agência Nacional de Telecomunicações, reportando ao 
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nosso ofício, descreveu as dificuldades para implan-
tação dos serviços de telefonia celular, especialmente 
no tocante aos altos custos para as operadoras com 
a instalação de infra-estrutura (aquisição de locais de 
instalação de torres, tributos, etc.). E, no caso de Minas 
Gerais, como a grande maioria dos Municípios não se 
enquadra nas condições de atendimento obrigatório, a 
implantação é de livre iniciativa das empresas operado-
ras. Entretanto, a ANATEL vislumbrou a possibilidade 
de atendimento aos Municípios com menos de 30 mil 
habitantes a partir de um trabalho conjunto entre a pró-
pria ANATEL, o Estado e os Municípios, com vistas a 
incentivar a instalação de torres a partir de ações que 
tornem mais atrativo o oferecimento dos serviços, tais 
como a diminuição de carga de tributos federais, es-
taduais e municipais, bem como a cessão de terrenos 
com viabilidade de localização, etc.

Temos orgulho em ter participação em mais um 
empreendimento do Governo do Estado de Minas Ge-
rais, em prol do desenvolvimento do nosso Estado de 
Minas Gerais visando ao bem-estar e à melhoria da 
qualidade de vida da nossa população. E esperamos 
que esse projeto do Governador possa alcançar todas 
as comunidades de Minas Gerais, tornando realidade 
os sonhos de grande parte da população.

Gostaríamos, Sr. Presidente, que esse nosso 
registro fosse divulgado por todos os meios de comu-
nicação desta Casa. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Feu Rosa. 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, uso a tribuna desta Casa nesta oportunidade 
para registrar, com satisfação, correspondência envia-
da pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 
subscrita pela membro da Comissão da Indústria Imo-
biliária da Câmara Brasileira Sra. Bárbara Paludo, em 
que solicita, em nome do setor, nossa mobilização no 
que se refere à inclusão da indústria da construção 
no SIMPLES.

Aduz ainda que tal lei pretende alterar o quadro 
tributário brasileiro, simplificando a vida do pequeno 
empreendedor, que tem peso relativo importante no 
cenário econômico do País.

Quanto às afirmações do Governo de que a inclu-
são dessas empresas determinará uma queda signifi-
cativa na arrecadação do INSS, foi desenvolvido estudo 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV que demonstra 
que mesmo não havendo formalização não haverá 
perdas. O Governo alega ainda o aumento da despesa 
da Previdência Social, o que, segundo a subscritora, 
não procede, tendo em vista os custos serem pagos 
de forma indireta, e, por último, alega que a Receita 
Federal teme que as empresas se dividam em menores 
visando serem enquadradas nas faixas de faturamento 
previstas no Super-SIMPLES.

Creio que os Srs. Deputados devem ter recebido 
essa correspondência e acredito que as ponderações 
da Câmara Brasileira estão em plena consonância 
com as minhas.

Além de ser uma grande geradora de empregos, 
a indústria da construção merece tratamento diferen-
ciado, pois a alta carga tributária está levando a cons-
trução civil à informalidade.

A importância da construção civil na geração 
de emprego continua grande, mas, agora, as obras 
clandestinas criam empregos informais, precários, 
sem carteira e sem condições de segurança. Isso 
pode ser comprovado facilmente pelas estatísticas 
oficiais. Levantamentos do IBGE indicam que, em 
2002, 4,06 milhões de brasileiros estavam ocupados 
na construção civil, mas 61% deles estavam na in-
formalidade.

Para cada R$1 milhão investido no setor, são ge-
rados 26 empregos diretos e outros 11 indiretos.

Por isso, precisamos nos mobilizar para que es-
tenda o SIMPLES aos micros e pequenos empresários 
da construção.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a grande preocupação da mulher em 
manter um corpo perfeito, aliado aos vários tipos 
de dietas, cada vez mais pobres em cálcio, além de 
estilos de vida pouco saudáveis, têm feito com que 
a osteoporose tenha um índice de incidência cada 
vez mais alto atingindo, agora, as mulheres mais jo-
vens. Sem entrar em pormenores técnicos pode-se 
dizer que a osteoporose se define como uma dimi-
nuição da massa óssea e um aumento progressivo 
da fragilidade dos ossos, provocando um risco imi-
nente de fraturas.

Lamentavelmente não há como contornar essas 
estatísticas: um terço das mulheres na menopausa so-
fre de osteoporose. Para não fazer parte desse grupo, 
a única solução é preocupar-se já, ainda na infância, 
porque a sua prevenção é bastante simples, bastando 
tão-somente a adoção de uma alimentação rica em 
cálcio, a prática de exercícios físicos e alguns cuidados 
com relação ao tempo de exposição ao sol.
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Há registros evidentes de que os casos de osteo-
porose vêm aumentando significativamente no mundo, 
seja por causa do aumento da expectativa de vida da 
população ou pela proliferação dos chamados fatores 
de risco, que favorecem à instalação precoce dessa 
doença.

O diagnóstico é baseado na história clínica do 
paciente, na densitometria óssea e em testes diag-
nósticos laboratoriais. É bom frisar que a prevenção e 
a detecção prévia continuam sendo a melhor maneira 
de evitar os efeitos prejudiciais dessa doença. 

Lembro-me muito bem de que em Duque de 
Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, liderei um movi-
mento, juntamente com o Dr. Russo, em que grande 
número de mulheres tiveram acesso aos exames de 
detecção da doença e tratamento.

É importante destacar que a osteoporose pode 
ser primária ou secundária. Quando primária, ocor-
re em todas as idades e em ambos os sexos, sen-
do porém mais freqüente na época da menopausa, 
enquanto que a secundária pode ser conseqüência 
de algumas doenças ou decorrente do uso de certos 
medicamentos.

Ao término deste pronunciamento, Sr. Presidente, 
gostaria de enfatizar que, lamentavelmente, a osteopo-
rose atinge mulheres cada vez mais jovens, motivadas 
por dietas pobres em cálcio e estilos de vida pouco sa-
lutares, sendo a sua prevenção o único caminho para 
uma vida futura mais tranqüila.

Nesta oportunidade queremos pois solicitar das 
autoridades sanitárias um maior acesso da população 
não só ao especialista como aos exames que visem a 
sua detecção, para que todos os procedimentos para 
atenuação de seus efeitos sejam tomados a tempo e 
de forma mais eficaz.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero re-
afirmar aqui a luta dos funcionários dos Correios no 
Acre. Também realço a participação da imprensa do 
nosso Estado. O jornal A Gazeta, o jornal Página 20, 
o jornal A Tribuna, as emissoras de TV e os jornalistas 
se envolveram na defesa dos 3 funcionários demitidos 
dos Correios naquele estado. 

Com alegria quero informar que eles foram rea-
dmitidos e estão de volta ao trabalho, o que nos ani-
ma bastante, graças à luta do Sindicato da Imprensa 
naquele Estado.

Obrigada.
A  SRA. TELMA DE SOUZA (PT – SP. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, uso mais uma vez da prerrogativa que esta 

Casa me dá e volto a me manifestar sobre o Projeto de 
Lei nº 6.370, de 2005, que propõe novas regras para a 
instalação de portos secos no País. Pela relevância da 
matéria, que implica em uma importante alteração na 
estrutura da atividade portuária brasileira, sinto-me na 
obrigação de explicitar, de maneira totalmente trans-
parente, minha posição perante a matéria. 

Em primeiro lugar, quero declarar-me favorável 
à intenção do Governo, no sentido de regulamentar, 
com a máxima urgência possível, o setor retroportuário 
nacional. Faz-se necessário aqui ressaltar que minha 
preocupação com o tema não data de agora, mas de 
vários anos. Só para citar um exemplo, lembro que de 
meu programa de governo quando da disputa eleito-
ral pela Prefeitura de Santos, em 2000, já constava o 
aproveitamento da área retroportuária daquele Municí-
pio como instrumento de desenvolvimento econômico 
local, por meio da implantação do que denominávamos 
de porto-indústria. 

Entendo, assim, que a regulamentação dos por-
tos secos, como ora proposta, deve, além de dinami-
zar a movimentação de cargas em nossos portos e 
aeroportos, abrir também a perspectiva de geração 
de renda e empregos nas áreas que se prestarem 
a tal iniciativa, já que interesses nacionais só são 
plenamente contemplados quando levam em consi-
deração também os anseios de todas as regiões de 
nosso território que são envolvidas nos processos 
de transformação.

Posto isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, continuo defendendo um prazo mínimo de 
discussão sobre todas as implicações que projeto 
de tal vulto acarretam, em especial a controvérsia 
que se estabeleceu sobre se a nova atividade acar-
reta ou não um caráter de serviço público. Nos se-
guidos debates que venho mantendo nas últimas 
semanas, com os diferentes segmentos envolvidos, 
tornou-se evidente o posicionamento polêmico so-
bre essa questão, que, em última instância, implica 
na realização ou não de licitação para concessão 
das licenças para o funcionamento desses novos 
equipamentos.

Confesso que, apesar de meu prolongado con-
vívio com as atividades portuárias de nosso País, eu 
mesma não tenho uma visão cristalina sobre essa 
questão. Ao mesmo tempo, a apresentação de 34 
emendas à matéria é também comprovação de que o 
assunto, em contexto mais amplo, suscita várias dú-
vidas e interpretações.

A defesa do licenciamento sem licitação aos novos 
portos secos, bem como as críticas a tal procedimento 
têm sido efetuadas a partir de argumentos consistentes 
de ambas as partes e merecem a devida análise, já 
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que estamos nos propondo a regulamentar um setor 
importantíssimo para a economia do País, que hoje 
tem na movimentação de cargas e, em especial, nas 
exportações um de seus pilares fundamentais. 

E quando coloco a necessidade de análise mais 
acurada não postulo, como alguns podem supor e 
alguns até sugerem, a postergação da regulamenta-
ção do setor. Ao contrário, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que me motiva é justamente a urgência 
com que o tema deve ser tratado. E minha grande pre-
ocupação é que uma discussão superficial e açodada 
da proposta resulte na aprovação de uma legislação 
que possa dar motivo a contestações judiciais que, na 
prática, vão retardar ou até mesmo engessar a regu-
lamentação dos portos secos sabe-se lá por quanto 
tempo, situação altamente danosa para todos os inte-
resses privados envolvidos e, principalmente, danosa 
para o interesse maior, que é o interesse nacional, o 
qual fomos eleitos para defender.

Por último, Sr. Presidente, solicito a transcrição de 
meu pronunciamento nos meios de Comunicação da 
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.

O SR. VITORASSI (PT – PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, no Estado do Paraná está 
concentrada uma das maiores ocupações de terra do 
País. 

No último sábado, um grupo que ainda não foi 
atendido pelo projeto do INCRA resolveu lançar mão 
de fortes armamentos para atacar o acampamento 
de pessoas já assentadas. Queremos lamentar o fato, 
ainda mais porque o fizeram diante de crianças e de 
mulheres.

O Governo do Estado, ao ser comunicado a res-
peito do fato, disse que só poderiam entrar na área 
ocupada com autorização do INCRA. Isso demonstra 
total falta de governo naquele Estado.

Estamos reivindicando ao Governo Federal que 
tome as devidas providências, antes que alguns inci-
dentes possam acontecer.

Muito obrigado.
O   SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com pesar 
que neste momento registro a morte do escritor Dor-
val de Magalhães, um ícone da literatura. Agrônomo 
de profissão, depois de aposentado, aos 60 anos de 
idade, começou sua carreira literária.

Faço esse registro porque se trata de pessoa 
muito importante do Estado de Roraima, o neto do 
fundador da cidade de Boa Vista.

Solicito de V.Exa. o registro do conteúdo do jornal 
Folha de Boa Vista, que relata a vida desse escritor.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

O SR. ZÉ LIMA (PP – PA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o Presidente Lula parece ter finalmente conseguido 
convencer o Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, da 
necessidade de abrir os cofres públicos para investir 
em programas essenciais, os quais, com justa razão, 
vêm sendo recebidos como programas eleitoreiros.

De qualquer forma, devemos parabenizar as ini-
ciativas voltadas à operação tapa-buracos, ao incremen-
to da produção agrícola e a recente soma destinada a 
facilitar o acesso da população à moradia, inclusive com 
isenção de tributos em materiais de construção.

O Presidente ainda não atentou para a saúde. 
Não adianta termos créditos abundantes para plantar 
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e adquirir imóveis se não temos o principal, que é a 
saúde. Tal fato vem gerando problemas que se agra-
vam diariamente. No Pará, por exemplo, a FUNASA 
nada tem feito para sequer amenizar os problemas de 
saúde que afetam a comunidade indígena do Estado, 
uma das maiores do Brasil.

Isso levou os índios em tratamento na capital a 
tomarem como refém um funcionário da instituição 
até que o atendimento médico na Casa do Índio seja 
restabelecido.

Por outro lado, a imprensa local divulgou que a 
Ferrovia dos Carajás foi interditada pelos índios das 
reservas localizadas às suas margens, os quais nada 
pedem à Companhia Vale do Rio Doce, mas sim ao 
Governo Federal, que segundo informações não tem 
dado nenhum atendimento àquelas comunidades.

Temos também assistido a cenas repugnantes 
em todo o território brasileiro no que concerne à saú-
de pública, com muitos brasileiros morrendo em filas 
de hospitais sem qualquer atendimento médico, pois 
a rede hospitalar está totalmente sucateada e sem 
qualquer investimento.

Em meu Estado, a situação da saúde pública vem 
sendo amenizada por investimentos maciços do Go-
verno do Estado na construção de hospitais regionais, 
inclusive com atendimentos de alta complexidade.

Como podemos ver, o Governo paraense não tem 
medido esforços para reduzir a desigualdade social, fato 
inclusive reconhecido pelos próprios administradores 
municipais do PT, pois em recente visita ao Município 
de Santarém a Prefeita Maria do Carmo salientou a 
perda que seria o Governador Simão Jatene não con-
correr à reeleição.

A Prefeitura Municipal de Belém, por sua vez, 
recentemente adquiriu um hospital objetivando trans-
formá-lo em pronto-socorro, o que infelizmente ainda 
não foi concretizado pelo fato de o Ministério Público 
Federal questionar judicialmente a origem dos recursos, 
colocando em dúvida o processo de aquisição.

Espero que o próximo pacote a ser anunciado 
pelo Presidente Lula priorize a saúde. Não há mais 
tempo para construção de hospitais, é verdade, mas 
há tempo para direcionar verbas para a recuperação e 
ampliação dos que já existem, tirando o povo da humi-
lhação quando precisa de atendimento médico.

Quando o assunto é urgência e emergência, a 
situação é mais complicada ainda, pois temos assis-
tido a sucessivos casos de morte nos corredores dos 
hospitais públicos por falta de atendimento.

Este é o Brasil dos contrastes, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados. Um País imobilizado por três 
anos para gerar superávit objetivando pagar uma dívida 
desumana de aproximadamente 93 bilhões de dóla-

res apenas de juros em um ano, e ao mesmo tempo 
com a dívida interna ultrapassando a barreira de um 
trilhão de reais.

É triste, mas enquanto enviamos somas exorbi-
tantes ao exterior, nossa população morre à míngua 
por falta de alimentação e atendimento médico, mo-
tivo pelo qual quero lançar meu mais veemente ape-
lo ao Governo Federal para que destine recursos ao 
atendimento das comunidades indígenas pelos fatos 
e motivos acima expostos.

O   SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 
a tribuna para registrar que nós do PDT estamos muito 
satisfeitos com o crescimento do partido. Recebemos 
nos últimos dias a confirmação da filiação de um gran-
de empresário de Mato Grosso, um gaúcho que mora 
e produz naquele Estado, já foi suplente do Senador 
Dante de Oliveira, o homem das diretas, e certamente 
será o nosso candidato ao Senado Federal. Trata-se 
do empresário Iraí Maggi, primo do Governador Blairo 
Maggi, hoje o maior produtor de algodão do mundo.

Iraí Maggi, esse empresário bem-sucedido e gaú-
cho radicado em Mato Grosso, é bem-vindo ao PDT. 
Certamente será o nosso Senador da República, com 
muito orgulho. 

Deixo aqui este registro em nome dos trabalhistas, 
dos homens públicos, das pessoas honestas e sérias 
que ingressam na vida pública. 

Seja bem-vindo, companheiro Iraí Maggi.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Mas, Depu-

tado, se o empresário se filiou agora, ficará inelegível.
O SR. ENIO BACCI – A notícia chega agora, mas 

a filiação aconteceu dentro do período legal, Deputado 
João Caldas. Não cometeríamos uma gafe dessas. 
V.Exa., certamente, nesse tom de riso, recebeu a no-
tícia pela metade.

O   SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste pronuncia-
mento, quero enfatizar o projeto do Ministério de Mi-
nas e Energia, à frente do qual está o Ministro Silas 
Rondeau, de interligar o sistema de energia do Norte 
com o sistema nacional.

Sr . Presidente, sem sombra de dúvida, é um 
grande projeto, trará desenvolvimento para a Região 
Norte e, certamente, interligará Manaus, no Estado do 
Amazonas, ao Amapá – meu Estado –, a Rondônia, 
Acre e Roraima. Esse projeto é de grande valia. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a publicação junto 
ao meu discurso de estudo sobre a UHE de Marabá, 
no Rio Tocantins.

ESTUDO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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UHE Marabá, no rio Tocantins 

Aspectos Gerais

Os Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica 
e Ambiental da UHE Marabá, no rio Tocantins, estão 
sendo conduzidos por Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. – ELETRONORTE e Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A, conforme Termo de 
Compromisso assinado entre as partes em agosto de 
2005, devidamente comunicado à ANEEL – Agência 
Nacional de Energia Elétrica.

O aproveitamento de Marabá, com uma potência 
instalada da ordem de 2.100 MW, N.A. máximo – normal 
previsto na cota 96m e localizado a montante da cidade 
de Marabá, faz parte do conjunto de – aproveitamentos 
previstos na bacia do rio Tocantins, conforme os “Estudos 
de Inventário Hidrelétrico do Baixo Araguaia-Tocantins”, de-
senvolvidos pela ELETRONORTE e aprovados pela Aneel 
por meio do Despacho 374, de 5 de setembro de 2000.

Trata-se do primeiro local de barramento ime-
diatamente a montante do remanso da UHE Tucuruí, 
– sendo possível explorar a queda existente entre o lago 
de Tucuruí e os locais das usinas de Serra Quebrada, 
no rio Tocantins, e Santa Isabel, no rio Araguaia, que 
situam-se a montante, O rio Tocantins, na seção cogi-
tada tem uma área de drenagem expressiva, superior 
a 700.000 km2, o que lhe confere uma vazão média 
de 10.500 m3/s. Além de Tucuruí, o rio Tocantins pro-
priamente dito já se encontra desenvolvido com os 
aproveitamentos de Serra da Mesa,

Canabrava e Lajeado, que já se encontram im-
plantados e em operação, sendo que a UHE Peixe en-
contra-se em construção e a UHE Estreito foi recente-
mente licitada. Completam a cascata do rio Tocantins, 
a nível de estudos de inventário, as usinas de Ipueiras 
(situada montante de Lageado), Tupiratins (a jusante de 
Lajeado) e Serra Quebrada (a jusante de Estreito). No 
rio Araguaia, além das usinas do alto curso, onde está 
projetado Couto de Magalhães, de longa data, destaca-
se também o projeto da UHE Santa Isabel, com 1087 
MW, valor exatamente idêntico ao de Estreito.

Histórico dos Estudos

Os primeiros estudos de inventário do rio Tocan-
tins foram elaborados no inicio da década de 70, sendo 
iniciados ainda antes da criação da ELN. Nessa mesma 
época foram elaborados os estudos do alto Araguaia. 
Percebe-se que o rio Tocantins seria desenvolvido com 
6 aproveitamentos.

Notava-se, também que entre a cidade de Carolina 
(situada a jusante da foz do rio Manuel Alves Grande) e 
a foz do Araguaia ocorria uma perda de queda de 38 m. 
Isso possibilitou a análise de um local próximo a Marabá, 

compatível com o NA máximo normal de Tucuruí e as 
usinas de montante, Santo Antonio e Santa Isabel.

Na década de 80 a Eletronorte desenvolveu estu-
dos que permitiram compatibilizar a UHE Marabá (cota 
100m) com a UHE Santa Isabel. Nessa ocasião Tucurui 
operava com NA Max normal na cota  72m.

Recentemente, a Eletronorte desenvolveu estudos 
de revisão do inventário do baixo curso dos rios Araguaia 
e Tocantins, o que permitiu a definição de Marabá na 
cota 96m. Posteriormente, a ANEEL autorizou a ope-
ração de Tucuruí na cota 74, fato que, aparentemente, 
pouco influi no desempenho – da UHE Marabá.

Em 2000, a CNEC Engenharia S.A. solicitou re-
gistro na Aneel para a realização dos Estudos de Via-
bilidade da UHE Marabá. Recentemente, em agosto de 
2005, a Eletronorte e a Camargo Correa assinaram um 
Termo de Compromisso para a realização dos estudos 
de viabilidade, sendo transferido para ambas o Registro 
Ativo detido pela CNEC, por meio de oficio enviado para 
a Aneel. O término dos estudos, incluindo os estudos de 
engenharia e EIA/RIMA está previsto para 2007.

A comparação entre o primeiro inventário, que 
desenvolvia o rio Tocantins com 6 aproveitamentos, 
com a partição de queda hoje válida, com 11 aprovei-
tamentos, é emblemática e representa a preocupação 
com os aspectos ambientais, ou seja, com a minimiza-
ção dos impactos e a compensação das perdas socio-
econômicas.

Serviços Executados

Já foram executados os trabalhos relacionados à 
obtenção dos dados básicos, realizando-se os serviços 
de aerolevantamento, incluindo a aerofotogrametria de 
toda a área do reservatório na escala 1:25.000, com 
curvas de 5/5m, a partir de fotos na escala 1:50.000. 
No sítio do barramento e nas cidades ribeirinhas, pas-
síveis de interferência, foram executados serviços de 
aerofotografia na  escala 1:15.000, o que possibilitou 
uma restituição na escala 1:5.000.

Foram feitas seções topobatimétricas ao longo 
do reservatório, nos rios Araguaia e Tocantins, tendo 
em vista a verificação das cotas de linha d’água e o 
cálculo de remanso, assim como, no local do eixo do 
barramento.

Da mesma forma foram instalados 11 postos flu-
viométricos, onde foram realizadas, de forma sistemá-
tica, as medições de descarga liquida e sólida.

No sítio de um possível barramento foram exe-
cutadas investigações de sub-superfície, por meio de 
sondagens rotativas, percussão, trados e poços de 
inspeção. Outros eixos alternativos deverão ser ainda 
investigados.
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As cidades ribeirinhas fotografadas na escala 
1:15.000 foram:

• Araguatins, MD no rio Araguaia
• Apinajé, ME no rio Tocantins
• Cocal, MD do rio Tocantins, onde a ferrovia 

tangencia o rio
• Porto das Balsas, ME do rio Araguaia, no fim 

do reservatório
• Palestina, ME do rio Araguaia, quase no fim do 

reservatório. A cidade está um pouco afastada do rio.
• S. Isabel do Araguaia, ME do Araguaia, já fora 

do reservatório
• Santa Cruz
• S. S. do Tocantins, ME do Tocantins, pratica-

mente fora da influência do reservatório
• S. José do Araguaia.
• Ficou para ser fotografada a cidade de Esperanti-

na, que poderá ficar à beira do lago da UHE Marabá.

Interferências

A configuração observada do espelho d’água na 
cota 96m, que engloba terras dos estados do Pará, Ma-
ranhão e Tocantins, indica uma área inundada de cerca 
de 1.000 km2. A partir de um certo trecho, a montante 
da região conhecida como “Bico do Papagaio”, o lago 
do reservatório apenas “engorda os rios Tocantins e 
Araguaia. A ferrovia, que margeia o reservatório pela 
margem direita é pouco afetada, sendo que as possí-
veis interferências serão ainda verificadas por meio de 
levantamentos topográficos já previstos.

Ainda na margem direita, o reservatório atinge 
uma pequena parcela da Reserva Me Maria. A própria 
Ferrovia Carajás passa na reserva, em traçado próximo 
à sua divisa oeste. A reserva é limitada a norte e sul 
pelos igarapés Frecheiras e jacundá, respectivamente. 
Uma linha, praticamente paralela ao rio, delimita a re-
serva que inclui parte do trajeto da ferrovia. Existe uma 
particularidade que é o corredor, com cerca de 2km de 
largura, que possibilita o acesso dos índios ao rio Tocan-
tins, situado junto ao igarapé Jacundá. A inundação da 
reserva pelo reservatório, estimada em cerca de 1,7% 
da área, somente é perceptível no igarapé situado na 
parte central da reserva, onde o reservatório avança um 
pouco, assim como, no corredor de acesso.

Portanto, na situação atual, as condições não 
parecem favoráveis aos índios, já que o acesso ao rio 
é restrito e existe uma grande gleba particular entre o 
rio Tocantins e o limite da reserva indígena.

Na configuração final, com a implantação do reser-
vatório e considerando a área marginal a ser inundada, 
a reserva poderá ter como limite a borda do reservatório, 
o que aumentaria a linha de acesso para mais de 20km. 
Isso será possível mediante a adequada aquisição de 

pequenos trechos de terra remanescentes entre a linha 
d’água e linha divisória da reserva. Além da área de 
contato mais ampla ao rio (ao lago) os índios passam 
a usufruir de um reservatório que trabalha a fio d’água, 
ou seja, sem as oscilações sazonais de nível d’água.

Arranjo Geral

Em razão das peculiaridades do curso d’água no 
trecho em estudo, as alternativas de arranjo são bastante 
similares. A solução é quase clássica, não fosse o longo 
dique previsto na margem direita, tendo em vista as ca-
racterísticas topográficas, a localização de um pequeno 
povoado e a estrada de  ferro. Consiste numa barragem, 
dotada de vertedouro e casa de força, complementada 
por aterro compactado interceptando o grande rio, que na 
seção cogitada apresenta uma largura de cerca de 4km. 
Na margem direita, a barragem continua, praticamente 
como um dique, até encontrar cotas elevadas. Outras 
alternativas de posicionamento do eixo, assim como, do 
dique poderão ser cogitadas e fazem parte do refinamen-
to progressivo dos estudos. Embora de baixa altura, as 
dimensões são significativas. Afinal trata-se de cerca de 
11km de barramento, 2.000.000 m3 de concreto e de 8 
a 10.000.000m3 de aterro compactado.

Estudos Energéticos

O estudo desenvolvido de forma preliminar na 
cota 96m indica uma potência instalada de 2.100 MW 
(correspondendo a 3% da capacidade hidrelétrica atu-
almente existente), energia firme de 1.200 MW  e uma 
área inundada de 1.014 km2. Foi também cogitada a 
questão do abaixamento progressivo do NA do reser-
vatório, tendo em vista a avaliação e importância das 
interferências que poderão vir a ser levantadas.

Montante a ser Investido

Considerando o custo médio de US$1.000,00/kW 
instalado, deverão ser investidos 2,1 bilhões de dóla-
res na construção da usina, dentro de um cronograma 
de 5 anos, ao longo dos quais se atingirá um pico de 
contratações de mais de 49 mil empregos conforme 
detalhado mais abaixo.

Compensação Financeira

Além dos investimentos relacionados aos aspec-
tos socioeconômicos e ambientais, colocados da conta 
10 do OPE, cabe lembrar a importância dos aportes 
referentes à compensação financeira.

Para o próprio governo federal e para os estados 
e municípios afetados pelo empreendimento, é devida 
uma receita anual de 90% da parcela de 6% da gera-
ção da usina.

Assim é que, depois de pronta, a usina deverá 
produzir uma energia média anual estimada em 10 
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milhões de MWh, que implicará uma receita, também 
anual, de 1,2 bilhões de reais.

Considerando os percentuais de compensação 
financeira, haverá repartição anual de 72 milhões de 
reais, da seguinte forma:

• 32,4 milhões de reais para os Estados afetados;
• 32,4 milhões de reais para os municípios afe-

tados; e
• 7,2 milhões de reais para o Governo federal.

Geração de Empregos

Utilizando a metodologia proposta pelo Modelo 
de Geração de Empregos (MGE) – BNDES obtém-se 
os seguintes resultados, totalizando 49.100 empregos 
no pico das contratações:

– Empregos Diretos: 14.000
– Empregos Indiretos: 7.700
– Emprego Efeito-Renda: 27.400

Estudos Ambientais

No âmbito dos estudos de Meio Ambiente os tra-
balhos já executados estiveram centrados nas ações de 
comunicação social e identificação das interferências 
do empreendimento com as obras de infra-estrutura 
existentes, núcleos urbanos, propriedades atingidas e 
áreas legalmente protegidas – especificamente a Terra 
Indígena Mãe Maria.

No que concerne às ações de Comunicação 
Social foram realizadas ações voltadas ao esclareci-
mento das características técnicas e sócio-ambientais 
do empreendimento junto às instituições públicas do 
Estado do Tocantins e suas lideranças políticas. Nes-
se contexto, destacam-se as reuniões com o Orgão 
Ambiental do Estado – NATURATINS, e também com 
o governador e seu secretariado.

Salientam-se ainda as reuniões havidas com 
a Eletronorte, potencial interessada na implantação 
do empreendimento, quando se teve a oportunidade 
de trocar experiências sobre a implantação de obras 
desse tipo na região da UHE Marabá. Particularmente 
importantes foram as discussões sobre o tratamento da 
questão indígena, que tem sido alvo de encaminhamen-
tos específicos por parte da Eletronorte, bem como as 
discussões sobre os trabalhos de comunicação social 
necessários à implantação do projeto.

Quanto à questão da identificação das interfe-
rências, os estudos tiveram por objetivo, desde o seu 
início, orientar os estudos de engenharia com vistas a 
reduzir ao mínimo os impactos ambientais negativos 
causados pelo empreendimento.

A identificação das interferências teve por base 
a restituição aerofotogramétrica na escala 1:25.000,  
obtida a partir de fotos aéreas recentes cobrindo toda 

a área de interesse, incluindo o levantamento cadastral 
das propriedades. Estão sendo verificados os graus de 
atingimento das áreas urbanas e istemas rodoviário 
e ferroviário; neste último caso com destaque para a 
Estrada de Ferro Carajás.

Também foi verificado o número de propriedades ru-
rais atingidas e suas áreas, condição de domínio e distribui-
ção espacial. No caso da Terra Indígena Mãe Maria foram 
verificados os quantitativos de área afetada pelo empreen-
dimento e sua relação territorial com o rio Tocantins.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos pôde-se 
constatar a importância e oportunidade da implantação 
do aproveitamento de Marabá, com cerca de 2.100 MW 
de potência instalada, de baixa queda, que apresenta 
área inundável compatível com sua capacidade e que 
se localiza num setor altamente estratégico do pais, que 
reúne áreas minerárias e agropecuárias, entroncamen-
tos rodo-ferroviários e de linhas de transmissão. Essa 
importância foi reconhecida quando o MME incluiu o 
aproveitamento de Marabá no Plano Decenal.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estive em reu-
nião com os Srs. Líderes do Governo e da Oposição. Na 
condição de Relator da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, tentava finalizar o entendimento sobre esse 
projeto de grande interesse da Casa e do País. 

Portanto, não pude votar na última votação nomi-
nal em plenário porque estava no gabinete do Líder do 
Governo, o nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o registro 
que faço é para justificar minha ausência, como fez o 
nobre Deputado Luiz Carlos Hauly.

Quero também dizer que, na última votação, votei 
com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Feito o re-
gistro de V.Exa., nobre Deputado Dr. Heleno.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
a oportunidade para registrar, já que não pude fazê-lo 
na sessão anterior, minha opinião sobre essa questão 



07624 Sexta-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2006

da reforma eleitoral. Nós, do PDT, estamos extrema-
mente preocupados, porque a chamada reforma é um 
jogo de aparência, uma espécie de faz-de-conta, é uma 
miscelânea que não diminuirá gastos, não acabará com 
o caixa 2 nem com a gastança. Pelo contrário, os ricos 
continuarão comprando e pagando cabos eleitorais e o 
candidato popular é que sofrerá com essa legislação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Wagner Lago.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO WAG-
NER LAGO QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. IVAN VALENTE (PSOL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para comentar 
a audiência pública que tivemos ontem, nesta Casa, a 
respeito da tevê digital.

É interessante notar que 18 representantes de 
associações de rádio e televisão estiveram presentes: 
os donos dos meios de comunicação de massa. Os 
que monopolizam a comunicação no País estavam 
aqui, mais alguns técnicos e pessoas que lutam para 
democratizar a comunicação em nosso País. 

A respeito do sistema de transmissão digital para 
tevê e rádio, que o Governo pretende implantar por meio 
de decreto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Depu-
tados, queremos, em primeiro lugar, dizer que é um erro 
grave do Governo querer passar isso às pressas.

Se  a implantação da tevê digital, da rádio digital, 
da transmissão digital, representará uma revolução 
tecnológica, então, é necessário que haja legislação 
para discipliná-la.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocorre que, na 
prática, quem já tem os direitos adquiridos de radiodi-
fusão, rádio e tevê, serão os beneficiários também do 
sistema digital a ser implantado. Então, não se quer 
discutir apenas a melhor definição da tevê, a melhor 
qualidade da imagem. Queremos discutir o aumento 
que haverá do espectro de rádio e tevê, e sobre aque-
les que já monopolizam os meios de comunicação que 
continuarão sendo os donos. Não há novos atores. 
Temos que discutir nessa lei a democratização dos 
meios de comunicação de massa. 

Essa pressa está ligada à pressão dos grandes 
grupos, capitaneados pela TV Globo, sobre o Gover-
no, num ano eleitoral, para que se vote essa matéria 
imediatamente, e também de outros setores, quando 
sabemos que a questão envolve valores culturais, de-
senvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimen-
to industrial. Ou seja, a indústria nacional tem como 
entrar em boas condições nessa disputa. 

O debate que se faz aqui no plenário é levado 
pelas redes de tevê, um debate tecnicista. Vamos es-
colher apenas do ponto de vista técnico entre o padrão 
americano, o europeu e o japonês, como se as esco-
lhas não fossem políticas. As  escolhas são políticas 
também e, certamente, as questões técnicas e tecno-
lógicas serão levadas em conta. 

É preciso dizer que a indústria nacional, as uni-
versidades e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Telecomunicações – CPqD, em Campinas, têm 
condições de criar softwares importantes e melhores, 
superando erros dos outros modelos. Por que estamos 
com toda essa pressa? Por que temos de ver a Copa 
do Mundo em tevê digital? Mas quem vai ver isso? 
Uma minoria ainda no Brasil.

Temos de consultar se a definição da imagem será 
possível. Como disse um dos precursores, o brasileiro 
poderá ver a marca da chuteira do jogador na Copa do 
Mundo. Não. Temos que discutir a interatividade, a porta-
bilidade e a mobilidade do sistema, celular, por Internet, 
mas que seja para todos, para universalizar. É isso o que 
interessa e não que uma minoria tenha acesso tevê mais 
avançada, como a digital. Queremos que todo o povo bra-
sileiro tenha direito, mas apenas isso não basta.

Por tudo isso, pedimos e exigimos que o Gover-
no faça esse debate mais amplamente e que se vote 
uma lei geral da tevê digital.

Sr. Presidente, aproveito o minuto que me resta 
para homenagear um dos maiores revolucionários la-
tino-americanos, falecido no dia 24 de janeiro. Trata-
se de Schafik Jorge Handal, revolucionário socialista, 
Deputado da Assembléia de El Salvador, líder da Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que foi 
candidato a Presidente da República de El Salvador.

Schafik Handal morreu no dia 24 de janeiro úl-
timo, com 74 anos de idade, de parada cardíaca no 
aeroporto de San Salvador, quando retornava da pos-
se do Presidente da Bolívia, Evo Morales. Sua morte 
não poderia ser mais simbólica. Handal morreu na luta, 
cumprindo uma tarefa à qual dedicou toda a sua vida: 
abraçar a causa dos de baixo, dos despossuídos de 
toda a América Latina e Caribe, entrelaçando-a com 
o sonho da Pátria Grande, da integração dos povos 
latino-americanos, representando o povo salvadore-
nho na posse de Morales. No último abraço de Han-
dal esteve estampado o símbolo da possibilidade da 
grande integração dos povos latino-americanos, sonho 
há tempos acalentado por Simon Bolívar, José Marti, 
Mariátegui, Che Guevara, Florestan Fernandes, Luís 
Carlos Prestes, Augusto Sandino e tantos outros re-
volucionários e mártires que entregaram suas vidas à 
causa dos trabalhadores e dos oprimidos.
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No dia do seu enterro, uma multidão vermelha 
de homens e mulheres agitando bandeiras, lenços e 
tudo o que tivessem às mãos, tomou as ruas de San 
Salvador para render uma última homenagem a este 
grande homem. De vários cantos do mundo chegaram 
condolências à comissão executiva do FMLN e delega-
ções de vários países mandaram representantes para 
seu féretro. Mas, sem dúvida, a principal homenagem 
que rendemos e lhe rendem seus milhares de compa-
nheiros é continuar a trilhar os caminhos de sua luta. É 
não descansar, não deixar se cansar enquanto houver 
um homem ou mulher no mundo que sofram com a 
opressão do imperialismo, que sintam na própria pele 
as mazelas que o capitalismo lhes impõe.

Schafik Handal nasceu em 14 de outubro de 
1930, em Usulutan, El Salvador. Filho de imigrantes 
palestinos, abraçou muito cedo a atividade política. Em 
1944, com 14 anos, incorporou-se à greve nacional dos 
braços baixos, que ajudou a derrubar a ditadura militar 
de Maximiliano Hernández Martinez.

Estudou direito na Universidade Nacional de El 
Salvador e junto com outros companheiros fundou a 
Aliança da Juventude Democrata Cristã. Nos anos 50, 
teve participação importante na luta pela reforma uni-
versitária, em que foram garantidas diversas conquistas 
como a autonomia universitária como preceito consti-
tucional e o co-governo da universidade em paridade 
com docentes, funcionários e estudantes.

Nos anos 60 e 70, vivenciou um grande conjunto 
de lutas contra as diversas ditaduras que se abateram 
sobre o povo salvadorenho. Nas lutas democráticas 
enfrentou o ditador José María Lemus sendo posto na 
clandestinidade e sofrendo um sem número de exílios, 
no Chile, na Guatemala, em Honduras. Em certo mo-
mento, Schafik Handal foi o homem mais perseguido 
pelos diversos governos militares da época que de-
sataram uma campanha anticomunista de repressão, 
assassinatos, prisões, exílios.

Em 1973, converteu-se no principal dirigente do 
Partido Comunista de El Salvador, cargo que ocupou 
até 1994.

Participou desde o início, em dezembro de 1979, 
da construção política que deu origem à FMLN, em 
outubro de 1980. Esta experiência, importante nos 
marcos da esquerda socialista latino-americana, uni-
ficou cinco organizações da esquerda salvadorenha. 
Foi membro do Comando Geral da FMLN até a sua 
conversão em partido legal em dezembro de 1992. Seu 
papel foi decisivo no caminho que originou os acordos 
de paz que deram fim à guerra civil.

Schafik Handal foi o candidato a Presidente da 
FMLN nas últimas eleições presidenciais contra o can-
didato da ARENA, o partido da direita conservadora. As 

eleições foram marcadas por uma verdadeira campanha 
suja que teve o lema do medo, procurando aprisionar a 
esperança de mudanças em El Salvador. Infelizmente, 
Handal não venceu as eleições. Porque se assim o fos-
se, teríamos mais um a se somar aos ventos rebeldes 
que reforçam a esperança dos povos latino-americanos 
e caribenhos, cujo avanço da revolução bolivariana na 
Venezuela, encabeçada pelo Presidente Hugo Chávez 
e a vitória de Evo Morales na Bolívia são suas demons-
trações mais efetivas no momento. Que infelicidade do 
povo brasileiro que não pode compartilhar as energias 
de mudança que percorrem o nosso continente, com a 
frustração que se instala nos lutadores do povo e em 
várias organizações populares com o seqüestro da es-
perança do Governo Lula e com a transformação do PT 
num partido de preservação do status quo.

Queremos, por fim, dar um grande abraço brasi-
leiro aos nossos irmãos de luta e de sonhos em El Sal-
vador. Em primeiro lugar, queremos deixar registradas 
as condolências e homenagens a esse grande líder 
revolucionário. E nada melhor para homenageá-lo que 
a lembrança de outro grande revolucionário que fez a 
revolução cubana e não temeu correr riscos na defesa 
dos trabalhadores, dos de baixo, dos oprimidos de todas 
as latitudes, comandante Che Guevara, cujo semblante 
final mostra a firmeza de uma causa que não morreu 
consigo. Uma causa e uma chama que continua a agi-
tar corações em todo o mundo e, sobretudo, em nosso 
continente. Schafik Handal e Che Guevara não morrerão 
enquanto houver lutadores do povo, jovens, mulheres, 
índios e negros que ousem continuar construindo a cada 
dia as lutas dos trabalhadores, do povo pobre e humil-
de, dos oprimidos, da solidariedade e integração latino-
americana, do sonho socialista. Contra os coveiros de 
sonhos dizemos: o socialismo um dia triunfará.

Comandante Schafik Handal, hasta la vitória 
siempre!

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tenho falado, da tribuna e nas palestras e deba-
tes de que participo, que o Governo Lula instituiu no 
País um clima de liberdade política muito importante. 
Vivemos nova correlação de forças favoráveis aos me-
nos favorecidos, o que tem permitido que o Congresso 
Nacional aprove matérias importantes, algumas delas 
há 10, 12, 15 anos aguardando aprovação.

Isso só foi possível graças a um Governo que tem 
sensibilidade social com as questões nacionais e está 
cumprindo os compromissos assumidos nas eleições. 
Comemoramos, então, a aprovação – alguns Parlamen-
tares já trataram do assunto –, em primeiro e segundo 
turnos, da PEC dos agentes comunitários de saúde. Tal 
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aprovação só foi possível no Governo do Presidente 
Lula, com a participação do Ministério da Saúde.

Alguns podem perguntar por que a PEC não foi 
aprovada antes, em outros Governos. A matéria foi apro-
vada neste Governo, porque houve sensibilidade do 
Executivo e do Ministério da Saúde, que absorveram o 
impacto financeiro ao aprovarem a matéria. O Estatuto 
do Idoso também foi aprovado no nosso Governo. Se o 
Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
for aprovado, será graças à sensibilidade de um Governo 
que levou o Brasil a uma situação econômica que permi-
te a aprovação de matéria como essa, com redução de 
alíquota e renúncia fiscal, para incentivar a pequena e a 
microempresa no País – o que acho correto. A economia 
do País hoje comporta a aprovação desse estatuto.

Ontem, foi aprovada a anistia para os trabalhado-
res dos Correios, cujo projeto é de autoria do Deputado 
Paulo Rocha. Sabemos que o Governo tem sua base de 
sustentação majoritária nesta Casa. A anistia é fruto de 
um Governo sensível aos anseios dos trabalhadores.

Sabemos  que, se matérias são aprovadas na 
Casa, é porque o Governo possui majoritária base de 
sustentação. Portanto, a anistia aprovada ontem é fruto 
também da sensibilidade deste Governo. Evidentemen-
te, o Congresso Nacional é soberano, mas o Governo, 
por meio de sua base de sustentação, votou a favor da 
anistia, revertendo demissões ocorridas no Governo 
passado. É mais uma demonstração de justiça social 
praticada pelo Governo Lula. 

Aprovamos também, em primeiro e segundo tur-
nos, o FUNDEB, reivindicação histórica de setores da 
educação. Todos trabalhamos, procuramos ajudar nas 
Comissões Técnicas, sensibilizar os Parlamentares. 
A PEC do FUNDEB foi aprovada na Câmara Federal, 
seguiu para o Senado Federal. Lá esperamos que tam-
bém seja aprovada, e com a mesma agilidade vista na 
apreciação da Proposta de Emenda à Constituição dos 
Agentes Comunitários. Mais uma demonstração de 
sensibilidade e compromisso do Governo Federal.

Essas e muitas outras matérias foram aprova-
das ao longo dos últimos 3 anos, porque a economia 
brasileira é vista como um porto seguro, uma vez que 
temos um Governo com sensibilidade social, compro-
missos sociais para mudar o Brasil.

Por último, temos de comemorar a retomada das 
obras do metrô de Salvador, paradas há 1 ano quando 
o Presidente Lula tomou posse. Nossa luta, e somos 
muitos, fez com que as obras fossem retomadas. Em 
uma audiência com o Presidente Lula, há alguns meses, 
solicitei que o metrô de Salvador fosse incluído no PPI 
– Projeto Piloto de Investimento. S.Exa., sensível, acatou 
nosso pedido.

No ano passado, foram liberados 100 milhões para 
a obra e, neste ano, estão previstos no Orçamento 460 
milhões de reais, recursos alocados para a conclusão do 
trecho que liga a estação da Lapa ao acesso norte. Portan-
to , é mais um compromisso do Governo Presidente Lula. 
Estamos retomando a construção do metrô de Salvador.

Os metrôs de Belo Horizonte, Fortaleza e Recife 
vão ser concluídos este ano. O Governo Lula visitou 
obras de 4 metrôs em andamento. Lula está não só 
tocando a obra do metrô de Salvador, mas asseguran-
do recursos para ela.

Fico muito feliz – e fui apenado na campanha elei-
toral porque recaíram, muitas vezes, sobre meus ombros, 
na condição de candidato do PT, a responsabilidade de 
buscar recursos do Governo Federal para o metrô de 
Salvador – por ter participado dessa luta e agora dessa 
vitória. O metrô de Salvador começa novamente a entrar 
nos trilhos. Espero que seja definitivamente concluído.

Por último, também registro que, na semana pas-
sada, tivemos audiência com o Prefeito João Henrique 
e concluímos as negociações a respeito dos funcioná-
rios demitidos da Prefeitura de Salvador. Foram 4.741 
servidores demitidos na administração do Prefeito 
passado, que agora vão receber sua indenização de 
FGTS, que corresponde a 80% das indenizações des-
ses servidores. Também vai permitir essa negociação 
depositar os recursos do FGTS aos demais emprega-
dos das empresas públicas.

É esse clima de liberdade e de avanço social que tem 
permitido que matérias importantes que dormitavam nas 
Comissões, nos gabinetes, nas gavetas desta Casa sejam 
agora pautadas e aprovadas, graças a este momento que 
estamos vivendo no Governo do Presidente Lula.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FEU ROSA – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Dra. Clair. S.Exa. dispõe 
de 5 minutos.

A SRA. DRA. CLAIR (PT – PR. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é 
com satisfação que venho a esta tribuna após o dis-
curso do Deputado Feu Rosa, que se referiu à Com-
panhia Vale do Rio Doce, sobre a qual também me 
pronunciarei neste momento.
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Como é do conhecimento das Sras. e Srs. Depu-
tados e da população, a 5ª Turma do Tribunal Regional 
Federal, 1ª Região, em 16 de dezembro último, publi-
cou decisão que reacende a esperança de anular o 
leilão da Vale do Rio Doce, reavaliar seu patrimônio 
e ressarcir a União dos prejuízos que teve durante o 
período de privatização.

Em razão dessa decisão, informo aos Srs. Par-
lamentares e à sociedade que criamos, na semana 
passada, a Frente Parlamentar em Defesa do Patri-
mônio Público e pela Revisão da Privatização da Vale 
do Rio Doce.

Convidamos  as Sras. e Srs. Deputados a partici-
par deste movimento em defesa do patrimônio público 
e para tanto encaminhamos o pedido de adesão.

Além dessa frente parlamentar no Congresso Nacio-
nal, estamos criando frentes parlamentares e comitês es-
taduais em defesa do patrimônio da Vale do Rio Doce.

Estivemos em São Paulo nos últimos dias 6 e 7 
e lá constituímos a Frente Parlamentar de Apoio ao 
Movimento em Defesa do Patrimônio Público. Reu-
nimo-nos com diversas entidades que apóiam o mo-
vimento. No dia 20 estaremos no Pará e no dia 6 de 
março, em Brasília.

Informamos, também, às Sras. e Srs. Deputados 
que entregamos cópia da decisão ao Presidente Lula e 
à Ministra Dilma Rousseff e também à OAB, pedindo o 
apoio dessa instituição ao movimento, que visa a anula-
ção do leilão da Vale do Rio Doce, à reavaliação de seu 
patrimônio e ao ressarcimento da União pelos prejuízos 
sofridos desde que a empresa foi privatizada.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Dra. Clair, o Sr. 
João Caldas, 4º Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Feu Rosa, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Silvio Torres.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na 
manhã de hoje, a CPI dos Correios teve uma sessão 
bastante movimentada, com votações de requerimen-
tos de convocação e de requerimentos de quebra de 
sigilo. Especificamente, 2 deles chamaram a atenção 
da imprensa e de todos os Deputados e Senadores 
membros da CPI: a convocação do Sr. Dimas Toledo 
e do Sr. Duda Mendonça. 

Pela imprensa, circulavam comentários de que 
havia acordo entre a Oposição e o Governo acerca 
de que nenhum dos 2 prestariam esclarecimentos na 
CPI, porque tanto um como o outro poderia trazer fa-

tos que comprometeriam tanto partidos de oposição 
quanto partidos de Governo. 

O Sr. Dimas Toledo virá primeiro para esclarecer 
sobre uma tal lista de Furnas, documento flagrante-
mente forjado, falsificado, de autoria de um lobista co-
nhecido dos meios criminais de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, cuja especialidade é falsificar 
documentos para chantagear pessoas e empresas, 
o que está fartamente documentado em dossiês que 
já percorrem a imprensa e a Câmara dos Deputados. 

O  Sr. Dimas Toledo também deverá vir esclare-
cer outro fato muito importante. O mesmo Deputado 
Roberto Jefferson que, recentemente, veio prestar 
depoimento na Polícia Federal e, ao que me parece, 
com a única finalidade de esquentar essa lista falsa, 
também veio esclarecer sobre a acusação que fez, em 
30 de junho de 2005, na CPMI, dizendo que havia um 
caixinha de 3 milhões de reais por mês em Furnas, 
administrado pelo Sr. Dimas Toledo. Desse dinheiro, 
1 milhão de reais iria para o PT nacional, 1 milhão de 
reais para o PT de Minas Gerais e o outro 1 milhão 
de reais seria dividido entre partidos e Deputados da 
base do Governo.

Sobre isso ninguém fala. Inventa-se um docu-
mento – o Sr. Roberto Jefferson veio aqui, do altar 
de sua credibilidade, Deputado cassado por estar en-
volvido em escândalo – e diz-se que isso justificaria 
a investigação da Polícia Federal, a mesma que tem 
o depoimento de Roberto Jefferson desde 30 de ju-
nho, para saber onde estão os 3 milhões de reais e a 
quem foi destinado, a mesma Polícia Federal que já 
tem em seu poder, desde o dia 2 de dezembro, a lista 
falsa, entregue pelo Sr. Nilton Monteiro, achacador e 
chantagista. Por que até agora nada foi descoberto? 
No  entanto, até hoje a Polícia Federal não teve tempo 
para comprovar a falsidade dessa lista. Nós, 156 Depu-
tados, Governadores, Senadores, Ministro do Governo 
Lula, a todo o momento, temos de explicar por que os 
nomes estão nessa lista.

Sr. Presidente, não apenas é nossa obrigação 
cobrar da Polícia Federal que investigue profundamen-
te esses personagens que estão a conspurcar o Con-
gresso Nacional, mas também é obrigação – isso foi 
discutido hoje na CPI – do Ministro da Justiça, Márcio 
Thomaz Bastos, autoridade máxima, vir à CPI dar co-
nhecimento à Casa de tudo que já foi apurado. É sua 
obrigação prestar contas à CPI e à Nação. 

Por isso, pedimos hoje na CPI que o requerimento 
de convocação do Ministro da Justiça seja aprovado, 
Sr. Presidente. Assim, a Nação terá as respostas de 
que precisa. 

Se essa lista tivesse veracidade, o Presidente Lula 
já deveria ter demitido o Ministro Hélio Costa. Por que 
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até agora o Presidente da República não tomou provi-
dência contra um dos seus Ministros cujo nome consta 
dessa tal lista? Ou o Presidente não acredita na lista 
ou demite seu Ministro. Não há outra alternativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Feu Rosa, 
inicialmente, quero parabenizar esta Casa por estar 
sendo presidida por V.Exa., que tão bem representa o 
Estado do Espírito Santo. Ficamos muito felizes e ale-
gres, e eu, em particular, por falarmos neste momento 
em que V.Exa. preside esta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) – Muito obri-
gado.

O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, gos-
taria de, nesta tarde, falar do que fizemos de ontem 
para hoje em relação a um projeto social de enorme 
alcance nos Estados nordestinos, principalmente o 
nosso, a Paraíba.

A Paraíba distribui diariamente 120 mil litros de leite 
por dia, um projeto social do Governo Lula e do Governo 
Cássio Cunha Lima. Ambos têm se empenhado nesse pro-
jeto, em razão da estiagem existente em nossa região.

Sr. Presidente, lamentavelmente, o secretário que 
dirige esse projeto irá diminuir a aquisição do leite por 
produtor rural, que era de 100 litros por dia, para 20 litros 
por dia. Isso significa que um produtor rural que produz 
somente 20 litros por dia deve possuir 1 única vaca. E 
esse produtor, que tanto foi incentivado para melhorar seu 
rebanho, seus estábulos, ordenha, agora se vê, dentro 
de um princípio de extermínio do seu projeto.

Por  isso, faço um apelo ao Ministro Patrus Ana-
nias, que logo, às 16h30min, receberá vários Depu-
tados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
entre outros Estados, para que o desenvolvimento 
desse projeto permaneça sem alteração, não apenas 
na Paraíba, mas também no Nordeste.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – SE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, trato de um assunto que está sendo debatido 
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos e Fiscali-
zação em defesa da Confederação dos Trabalhadores 
do Serviço Público Federal.

O Governo do Presidente Lula deve uma satisfa-
ção aos servidores públicos, por meio do Ministro da 
Fazenda e do Ministro do Planejamento, nosso amigo 
Paulo Bernardo. Está na hora de olhar o servidor pú-
blico federal com o respeito que ele merece. 

A Confederação dos Trabalhadores do Servi-
ço Público Federal está realizando um trabalho junto 
ao Relator-Geral da Comissão Mista de Orçamento, 
Deputado Carlito Merss, do PT de Santa Catarina, 

para que S.Exa viabilize, na proposta orçamentária do 
País, recursos necessários para o aumento do salário 
do servidor público federal em 2006. 

A Confederação encaminhou uma proposta, ten-
tou uma negociação, mas não foi aceita. 

Foi  apresentada outra proposta. A primeira pro-
posta gerava um impacto de 3 bilhões. Agora, o impacto 
é de 1,3 bilhão de reais, concedendo ao servidor de 
nível superior 650 reais de aumento; ao nível interme-
diário, 350 reais, e ao nível auxiliar, 250 reais. Trata-se 
de uma proposta viável.

Quero aqui fazer um apelo ao Presidente Lula no 
sentido de que sensibilize sua base aqui na Casa, os 
Ministros da Fazenda e do Planejamento. Essa é uma 
decisão política do Presidente Lula. Está na hora de 
respeitar o servidor público federal, dando a ele o au-
mento que a Nação deseja e que eles merecem. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os ser-
vidores públicos federais do nosso País estão profun-
damente preocupados. Aliás, os servidores federais 
estavam preocupados em 1995, quando, em janeiro 
daquele ano, receberam o último reajuste salarial con-
cedido de forma geral para toda a categoria no valor 
de 22,07%, equivalente ao IPCR – Índice de Preço ao 
Consumidor Real, correspondente ao semestre de ju-
lho a dezembro de 1994. De lá para cá, onze anos se 
passaram e o que era preocupação transformou-se em 
desespero, porque nesse período os servidores do nos-
so País ficaram à míngua, sem que nenhum reajuste 
geral fosse concedido, caracterizando o maior arrocho 
salarial de que se tem notícia na nossa história.

O quadro conjuntural que emoldura essa situação 
foi o agravamento da crise financeira que levou o País à 
nefasta política de ajuste fiscal, como forma de garantir a 
regularidade dos pagamento aos credores da dívida públi-
ca, e que tinha no seu receituário a redução drástica dos 
gastos públicos em investimentos da área social, aí incluída 
a redução de salários dos que mantêm em funcionamento 
a máquina do serviço público federal do País.

Para se ter uma idéia do que isso significou, basta 
ver alguns números. Se em 1995 a União gastava com 
despesas de pessoal e encargos sociais o percentual 
de 18% das chamadas despesas não financeiras, esse 
gasto caiu para 15% em 2000, e já em 2001 previa-se 
um comprometimento da ordem de apenas 13,5%.

Esse tipo de política de arrocho propiciou as con-
dições para que pouco a pouco, ano após ano, fosse 
sendo construído um monstrengo na remuneração 
salarial dos nossos servidores, na medida em que o 
próprio Poder Executivo, assim como o Poder Legis-
lativo e o Poder Judiciário foram instituindo melhorias 
salariais a grupos de carreiras ou cargos, comissio-
nados e efetivos, através da criação de gratificações 
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específicas de cada carreira ou da elevação do valor 
daquelas já existentes. Tudo isso criou uma enorme 
desigualdade no seio da categoria, gerando diferenças 
salariais abusivas dentro quadro geral do funcionalis-
mo público, o que colocou a isonomia salarial como 
questão fundamental da luta da categoria.

Na verdade, desde o Governo do ex-Presidente 
Fernando Collor de Mello, os servidores públicos fe-
derais haviam sido escolhidos como bodes expiató-
rios da crise nacional. E essa concepção foi a mesma 
que imperou durante os oito anos de presidência de 
Fernando Henrique Cardoso, que, movido pela idéia 
neoliberal do Estado Mínimo, aprofundou este massa-
cre aos servidores e ampliou ainda mais o arrocho da 
categoria. No período FHC, houve brutal deterioração 
dos vencimentos dos servidores públicos federais. 
Segundo o DIEESE – Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Econômicos –, se tomarmos 
como análise o período de 1995 a 2000 e levarmos em 
conta o salário real, que é o poder de compra efetivo 
dos salários, veremos que o salário real dos servidores 
públicos caíram cerca de 43%, representando apenas 
57% do que valiam no começo do período.

Há mais. A ação destrutiva de FHC contra os 
servidores não se limitou a arrochar salários. Sua po-
lítica investiu duramente contra direitos históricos da 
categoria. Um conjunto de medidas infraconstitucio-
nais e constitucionais foram implementadas de modo 
a suprimir vantagens e garantias dos servidores. Ao 
todo, mais de 50 direitos, vantagens ou garantias fo-
ram abolidas, provocando mudanças terríveis para o 
funcionalismo. Entre essas mudanças, destacamos o 
congelamento de salários, cerceamento ao exercício 
do mandato sindical, limitação de despesas com pes-
soal, proibição de conversão de um terço das férias, 
eliminação de ganho na passagem para a inatividade, 
tíquete em dinheiro sem reajuste, fim de hora extra, 
transformação do anuênio em qüinqüênio, fim da li-
cença prêmio, irredutibilidade só do vencimento bási-
co, fim da estabilidade do servidor, desvinculação dos 
reajustes dos militares dos servidores civis, ampliação 
de dois para três anos do estágio probatório, fim da 
isonomia, greve por lei ordinária, redução de 60 para 
50% do limite de comprometimento da Receita Líqui-
da Corrente com gasto de pessoal, criação do regime 
de emprego no serviço público mediante contratação 
pela CLT, adoção permanente de PDVs – Programa 
de Demissão Voluntária, programa de publicização por 
meio de organizações sociais e agências executivas, 
emenda constitucional que institui a contribuição dos 
servidores inativos, além de outras.

Lamentavelmente, o Governo do Presidente Lula 
deu continuidade a este tipo de política e hoje o desafio 

de fazer os servidores públicos federais reencontrarem um 
patamar de remuneração digno tornou-se mais difícil.

Presentemente assistimos a luta dos servidores 
federais para que o Orçamento do País contemple o 
Plano de Classificação de Cargos – PCC e garanta 
uma tabela de reajuste que possa recuperar perdas e 
iniciar a recomposição salarial da categoria. A CON-
DSEF – Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal fez as contas da tabela proposta pelo 
Governo e viu que a faixa de reajuste proposto de 30,3% 
a 41,7% para os três níveis – superior, intermediário e 
auxiliar – da categoria não é suficiente. 

A entidade não está preocupada apenas com 
a garantia do PCC no orçamento em discussão, mas 
estende essas preocupações para todos os acordos 
negociados com o Governo ao longo de 2005 e que 
incluem os servidores da Fazenda, Agricultura, Segu-
ridade Social, Administrativos do MEC, Planejamento 
e outros. Ainda pelos cálculos da entidade, as princi-
pais defasagens salariais entre os servidores públicos 
federais situam-se nas áreas da seguridade social, 
saúde, trabalho e educação. Para contemplar o que já 
foi acordado e o PCC, a União precisaria de 6 bilhões, 
embora o Governo diga que só dispõe de 1,5 bilhão 
para distribuir entre todos os setores do serviço públi-
co federal. E aí se estabelece o conflito.

Acreditamos que não é hora de o Governo barga-
nhar com números nem com dificuldades. Dificuldades, 
os servidores federais conhecem muito bem, pois há 
onze anos amargam a dura realidade de não ter tido 
aumento salarial e terem sido lançados no mais brutal 
arrocho da história.

É urgente a correção das distorções acumuladas 
ao longo dos anos e a fixação de uma política concreta 
de recomposição salarial. Só assim o Governo poderá 
olhar de cabeça erguida para aqueles que diariamente 
põem em funcionamento a enorme e complexa máqui-
na governamental. É hora de corrigir as injustiças do 
passado e resgatar a dignidade dos nossos servidores 
públicos federais. Essa é uma exigência histórica de 
quem tem compromisso com o trabalhador brasileiro.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB – SP.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estamos assistindo a um desempenho surpreendente 
da diplomacia brasileira. A voracidade, a determina-
ção, a obstinação com que o Presidente Lula busca 
conquistar uma cadeira no Conselho de Segurança 
da ONU está levando a então habilidosa diplomacia 
brasileira a gestos inexplicáveis de subserviência no 
campo das relações internacionais.
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A  política externa brasileira é hoje irreconhecível, 
completamente diferente das tradições que honram o 
nosso Itamaraty. Em 2004, por exemplo, o Governo bra-
sileiro cedeu a Pequim, ao reconhecer a China como 
economia de mercado. A China foi aceita na OMC como 
economia em transição – economia em observação –, 
para verificar como se comporta o Estado, se não mo-
difica substancialmente os preços, se não faz com que 
a economia chinesa pratique quase que um dumping 
permanente. O que fez o Brasil? Reconheceu a eco-
nomia chinesa como economia de mercado. Foi uma 
concessão inoportuna porque o Brasil, ao reconhecer a 
China como economia de mercado, abriu mão das sal-
vaguardas para proteger o seu mercado contra práticas 
desleais de comércio utilizadas por aquele país. Pois 
bem, o que queria o Brasil em troca? Queria o apoio 
chinês para a sua pretensão de assumir um lugar no 
Conselho de Segurança da ONU. A ambição brasileira 
foi solenemente ignorada pelos chineses, enquanto que 
o benefício da decisão política brasileira de apoiá-los foi 
contabilizado imediatamente como um tremendo ganho 
para a diplomacia comercial chinesa.

Em  Davos, no mês passado, o Brasil formalizou 
seu apoio ao ingresso da Rússia na Organização Mun-
dial do Comércio. A grande maioria dos países ainda 
não o fez, estão negociando condições preliminares, 
medidas acauteladoras.

O Brasil, no entanto, cedeu sem nada em troca. Não 
conseguiu nem abrir o mercado para a entrada da carne 
brasileira. Moscou conseguiu um apoio inédito à sua inten-
ção de se inscrever no sistema multilateral de comércio, o 
que ainda não foi concedido pelos Estados Unidos nem 
pela maioria dos países signatários da OMC.

Também nas relações com nossos vizinhos, o 
principal critério para definir as ações do Itamaraty é a 
geopolítica. As questões de comércio exterior ficam em 
último plano. Para mostrar a sua liderança na América 
do Sul, o Governo brasileiro vai fazendo um rosário de 
concessões, concessões atrás de concessões. Nos últi-
mos dias foi com a Argentina. Cedeu à Argentina o direito 
de impor, unilateralmente, mecanismos de salvaguardas 
que privilegiam o interesse de proteção da indústria ar-
gentina em detrimento dos produtos brasileiros.

Com  essa concessão, o MERCOSUL sofreu um 
retrocesso e fica mais distante do livre comércio e dos 
objetivos de uma integração econômica. Os sócios me-
nores – Uruguai e Paraguai – ficam mais à vontade para 
selar uma aliança comercial com os Estados Unidos.

Paradoxalmente, a pretensão brasileira de uma 
vaga no Conselho de Segurança da ONU vem sendo 
sistematicamente vetada pelos seus vizinhos, espe-
cialmente pela Argentina. 

O fato é que as peripécias da estratégia geoeco-
nômica do Governo Lula, à custa dos legítimos inte-
resses econômicos do País, podem ser cômicas para 
o público externo, mas aqui, para nós, brasileiros, são 
motivo de grande preocupação.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, deve ser anunciada em março uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal que traz novos rumos 
aos julgamentos abertos contra gestores públicos pela 
prática de improbidade administrativa. É com espan-
to que a opinião pública acompanha nos noticiários a 
informação de que mais de 10 mil inquéritos e ações 
devem ser extintos. Todas as autoridades políticas – fe-
derais, estaduais e municipais – que violaram a Lei de 
Improbidade Administrativa serão beneficiadas.

No entendimento do Supremo, os agentes políticos, 
por estarem regidos por normas especiais de responsa-
bilidade, não respondem por improbidade administrativa 
com base na Lei nº 8.429, de 1992, mas apenas por cri-
me de responsabilidade (Lei 1.079, de 1950), em ação 
que somente pode ser proposta perante o STF, nos ter-
mos do art. 102, I, c, da Constituição Federal. Ou seja, 
essa decisão garante foro privilegiado àqueles que, no 
exercício da administração pública, praticarem crimes 
contra a probidade na administração. Paradoxalmente, 
essa medida privilegia suspeitos de terem praticado atos 
que vão de encontro aos interesses nacionais.

Retrocedendo à época da criação da Lei de Res-
ponsabilidade, nos idos de 1950, temos a constatação 
de que a lei tinha a intenção de criar um processo políti-
co para a perda do cargo de agente, e não um processo 
judicial. Note-se tal fato no art. 42, que dispunha: 

“Art. 42. A denúncia só poderá ser rece-
bida se o denunciado não tiver, por qualquer 
motivo, deixado definitivamente o cargo”.

Em suma, crime de responsabilidade, na concep-
ção a lei supracitada, ensejaria um julgamento político 
que ficaria a cargo do Senado Federal para o caso de 
Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros 
do Supremo Tribunal Federal ou Procurador-Geral da 
República. Para os Governadores de Estado a compe-
tência foi reservada às assembléias legislativas. Quando 
da criação da Lei de Improbidade Administrativa, por sua 
vez, a própria exposição de motivos que deu origem à 
lei já mencionava que era preciso criar um procedimen-
to legal adequado. Enquanto aquela primeira lei criava 
um processo político de julgamento no Senado Federal 
e nas assembléias legislativas, a segunda criava, em 
verdade, um procedimento judicial, de natureza cível, 
a tramitar na Justiça Comum ou Federal de primeira 
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instância, independentemente da autoridade envolvida. 
Portanto, as duas leis tinham finalidades próprias.

Vale ressaltar, neste momento, os seguintes ar-
tigos da Lei de Improbidade Administrativa: 

“Art. 2º Reputa-se agente público, para os 
efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ain-
da que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contrata-
ção ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandado, cargo, emprego ou função 
nas entidades mencionadas (...)”

E ainda:

“Art. 4º Os agentes públicos de qualquer 
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela 
estrita observância dos princípios da legalida-
de, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos.”

Essa nova lei criou, pois, um procedimento de na-
tureza judicial, com punições não apenas de perda de 
cargo ou suspensão dos direitos políticos, mas também 
de aplicação de multa civil por acréscimo patrimonial 
indevido do agente, multa civil por dano causado ao 
Erário, multa civil por ato contrário à moralidade, a ser 
aplicada sobre o valor da remuneração recebida pelo 
agente, ressarcimento do dano causado pelo agente, 
e ainda proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de 10, 5 ou 3 anos, conforme o caso.

O recurso, protocolado inicialmente no Supremo 
para livrar o ex-Ministro da Ciência e Tecnologia do 
Governo FHC, Ronaldo Sardenberg, da condenação 
por ter usado jatinhos da FAB em viagens de turismo, 
abre o precedente para que qualquer interessado possa 
impugnar o mesmo pedido. Desse modo, essa medida 
dividiu os funcionários públicos em duas categorias: a 
dos os agentes políticos e a dos demais servidores. 

De acordo com a decisão do Supremo, apenas 
os meros ocupantes de cargos administrativos estarão 
sujeitos à severidade da Lei de Improbidade Admi-
nistrativa. Ou seja, se um agente político cometer um 
ato de improbidade administrativa que implique em 
enriquecimento ilícito ou dano ao Erário ele vai ser 
beneficiado apenas com um julgamento político, não 
sofrerá as multas, não terá que devolver nenhum va-
lor recebido ilegalmente. Único Ministro do STF a se 
manifestar contrariamente ao recurso ajuizado pelo 
Governo FHC, Carlos Velloso afirmou em seu voto 
que: “abolir a ação de improbidade administrativa re-
lativamente aos agentes políticos funcionará como um 
estímulo à corrupção”.

Pior do que não combater devidamente a corrupção 
só mesmo incentivá-la e garantir privilégios àqueles que 
a cometem. O que pode ser pior, em um país assolado 
pela corrupção, do que uma medida que a incentive?

A lei deveria se aplicar a todos, sem distinção. A 
ajuda do Supremo apenas ajuda a somar no enorme rol 
de desigualdade que devasta o País hodiernamente.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 9 de fevereiro, 
iniciam-se em Pernambuco as comemorações pelo cen-
tenário do frevo, esse ritmo pernambucano que surgiu 
nos finais do século XIX, início do século XX.

O primeiro registro da palavra frevo é de 9 de 
fevereiro de 1907, no Jornal Pequeno, da cidade do 
Recife. O ritmo é genuinamente pernambucano, mais 
precisamente recifense. Talvez Recife seja das poucas 
cidades no mundo que têm um ritmo próprio.

O frevo surgiu da palavra ferver. O povo falava 
“frever”, e dessa corrutela surgiu a palavra frevo para 
denominar esse ritmo contagiante que expressa uma 
das riquezas culturais do Brasil. A dança e a música do 
frevo são duas faces da nossa manifestação cultural. 

Os passos do frevo são na verdade uma core-
ografia originária da capoeira, de movimentos usa-
dos nas disputas que aconteciam sob a batuta de 
bandas militares na cidade do Recife. Acabou-se 
mesclando a cultura popular africana com os dobra-
dos marciais executados pelas principais bandas da 
nossa cidade.

É  com muita alegria, Sr. Presidente, que registro 
o aniversário dessa manifestação cultural. 

Sr. Presidente, aproveito para ler trecho de uma 
pesquisa que gostaria fosse publicada integralmente 
nos Anais da Casa. Ela foi feita por minha filha, uma 
das maiores passistas de frevo adolescentes da nos-
sa cidade.

“Um século de frevo. Mas não é uma 
comemoração qualquer, é a comemoração 
de toda a história que esse ritmo trouxe para 
enriquecer a cultura pernambucana, ou me-
lhor, a cultura do país. Nós, como cidadãos 
pernambucanos, devemos nos orgulhar de 
ter um ritmo tão particular, e, antes de tudo, 
valorizá-lo, pois assim podemos abranger o 
conhecimento vindo de nossos ancestrais e, 
quem sabe assim, entender melhor quem so-
mos nós a nível cultural.

Viva Capiba, Edgar Moraes, Nelson Fer-
reira, Levino Ferreira, Jota Miquiles, Antonio 
Nóbrega e os demais que impulsionaram um 
grande reconhecimento do frevo através de 
suas composições tão expressivas e que ja-
mais serão esquecidas em nosso carnaval.”

Muito obrigado.

PESQUISA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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Durante o discurso do Sr. Fernando Ferro, 
o Sr. Feu Rosa, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Félix Mendonça, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Félix Mendonça) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Zico Bronzeado.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT – AC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a informação que 
trago é de interesse desta Casa: acabo de chegar do 
Haiti, onde representei esta Casa juntamente com a 
Deputada Maninha, o Deputado Fernando Gabeira, o 
Deputado Chicão Brígido e o Senador Saturnino Braga. 
Lá pudemos comprovar a importância da democracia, 
principalmente para países que, como o Haiti, passam 
por momentos de muita dificuldade social e de infra-
estrutura. Pudemos nos certificar da importância da 
Força de Paz do Brasil no Haiti.

Um dos pontos mais importantes da viagem foi 
acompanhar as eleições e observar o trabalho das 
Forças de Paz que hoje atuam no Haiti, lideradas pelo 
Brasil. Pudemos perceber a confiança do povo haitiano 
nas Forças brasileiras.

Voltei com um pensamento diferente. É neces-
sário, sim, Sr. Presidente, mantermos nossas forças 
naquele país, para poder ajudá-lo, por uma questão 
humanitária, não pelos interesses muitas vezes ale-
gados nesta Casa, de que pleiteamos uma cadeira 
no Conselho de Segurança da ONU. Um país com 8 
milhões de habitantes, dos quais 6 milhões são mise-
ráveis e analfabetos, precisa da ajuda do Brasil e dos 
demais países organizados.

Oportunamente farei uma abordagem mais pro-
funda deste tema, esclarecendo à Casa o nosso papel 
naquela missão. Encerro manifestando a nossa alegria 
pela última eleição no Haiti, uma eleição que, segundo 
representantes dos países que coordenaram o pleito, 
foi um verdadeiro milagre. 

Havia mais de 3 milhões de eleitores aptos a vo-
tar, e foram registrados diversos acidentes. Estávamos 
lá como observadores e até desconfiávamos de que 
poderia acontecer algo mais complicado. Em outra 
ocasião também trarei mais detalhes desse processo 
eleitoral, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, será submetida hoje à apreciação desta 
Casa Legislativa a Mensagem Presidencial nº 800, de 
2005, que trata do texto do acordo entre os Governos 
do Brasil e da França, relativo à construção de uma 
ponte rodoviária sobre o Rio Oiapoque, ligando a Guia-
na Francesa e o Estado do Amapá.

Esse acordo foi assinado por autoridades diplo-
máticas brasileiras e francesas em Paris, no dia 15 de 
julho de 2005.

Como representante não apenas do povo do 
Amapá, mas também de toda a Região Norte, não 
poderia deixar de registrar nos Anais desta Casa a 
importância da aprovação dessa mensagem presiden-
cial, pois, além de consolidar um marco de infra-es-
trutura, há muito reclamado pela população da região, 
coaduna-se com as necessidades de integração dos 
Estados naquele espaço regional, especialmente no 
que se refere ao incremento das vias de circulação e 
do intercâmbio comercial.

Ressalto também a relevância da integração cul-
tural que aquela ponte, cujo projeto é uma verdadeira 
obra de arte, propiciará para o estreitamento das re-
lações socioeconômicas entre os habitantes do meu 
querido Estado do Amapá e da Guiana Francesa.

No plano econômico, não tenho dúvidas de que 
essa importante obra tornará possível, mediante gran-
de impulso às forças produtivas da região e de seu 
entorno, a geração de empregos e o incremento da 
circulação de produtos, trazido pelo aumento do co-
mércio bilateral.

Ademais, a construção da ponte representará, cer-
tamente, um grande impulso no desenvolvimento e na 
consolidação de pólos voltados para o ecoturismo.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é preciso registrar que a obra, elevando o re-
lacionamento entre os 2 países, intensificará ainda 
mais as já consolidadas relações entre o Brasil e a 
França. Por isso estou seguro de que a mensagem 
presidencial ora em exame obterá o apoio irrestrito 
dos nobres pares.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a suinocultura brasileira, em especial a do 
Paraná, meu Estado, está passando uma grave crise. 
Até o início de 2005 os negócios prosperavam. 

O câmbio favorável e a abertura do mercado rus-
so impulsionaram a atividade, que, no Brasil, crescia 
em média 15% ao ano. Uma das melhores fases do 
setor, depois de muitos anos de retração.

A descoberta recente de focos de febre aftosa 
em Mato Grosso e as suspeitas de contaminação no 
Paraná, aliadas às mudanças nas regras pelo merca-
do russo, à desvalorização cambial e ao aumento do 
preço do milho para ração, reacenderam preocupa-
ções que pareciam do passado, mas que voltaram a 
rondar o setor.

O preço do suíno novamente despencou no mer-
cado interno, representando prejuízo para os criadores. 
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Logo agora que a cotação do animal vivo começava a 
reagir com o crescimento das exportações e conseqüente 
valorização da carne no mercado internacional.

De acordo com dados da Associação Paranaense 
dos Suinocultores, o preço do suíno vivo, que estava 
cotado em R$2,40 o quilo, está em queda, chegando 
até R$1,25. 

O produtor de suínos foi o maior prejudicado em 
toda a cadeia. O consumo interno se manteve relati-
vamente estável e as exportações bateram recordes 
em 2005, em volume e valor. 

Foram 625 mil toneladas e 1,1 bilhão de dólares. 
Os números, ainda que positivos, não são suficientes 
para reverter o quadro, que se agrava dia após dia.

Os produtores estão se mobilizando. A associa-
ção paranaense dos suinocultores e associações re-
gionais e municipais do meu Estado organizam nesta 
sexta-feira, a partir das 10 horas, em cascavel, um 
ato público.

A idéia é sensibilizar governantes, opinião pú-
blica, lideranças da suinocultura e autoridades. Três 
toneladas de carne suína assada serão distribuídas 
para participantes e população em geral, como forma 
de chamar a atenção para o problema.

O impasse em torno da existência ou não de fo-
cos de aftosa no Paraná precisa ser equacionado com 
urgência, sob pena de os preços caírem ainda mais. 

O Poder Público precisa agir. O Governo Lula, 
que pouco tem-se mostrado sensível à causa do se-
tor produtivo brasileiro, não pode continuar de costas 
para os produtores. 

Algumas medidas podem ser tomadas de imedia-
to para minimizar os prejuízos, como a renegociação 
de seus débitos, com prorrogação de vencimento de 
parcelas vencidas e vincendas. 

O setor reivindica ainda a liberação de novos re-
cursos, nos moldes do financiamento concedido para 
a retenção de matrizes, com juros mais baixos e pra-
zos flexíveis, assim como apoio oficial à estruturação 
de cadastro nacional da produção dos suínos, a libe-
ração de recursos para ações e programas de defesa 
sanitária animal e proteção do rebanho, a inclusão da 
carne suína na merenda escolar e nos programas de 
distribuição de alimentos à população carente. Cam-
panhas de incentivo a um maior consumo interno do 
produto também são de fundamental importância.

Somos o quarto produtor mundial e o quarto ex-
portador de carne suína. O consumo interno é ainda 
pequeno se comparado com o de países como a Di-
namarca. Enquanto o brasileiro consome 12 quilos em 
média por ano, o dinamarquês consome 60.

Os criadores não vêem somente no mercado 
externo, leia-se Estados Unidos, Japão e Europa, a 

fonte de novos negócios. Temos muitos que avançar 
internamente. Mas para isso os produtores precisam 
de condições mínimas. A suinocultura não pode ser 
relegada, sob pena de colocarmos em risco o agro-
negócio e a economia.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com a mesma liberdade que tenho para 
vir a esta tribuna para fazer críticas à medidas gover-
namentais que considero equivocadas, manifesto hoje 
minha aprovação ao pacote de incentivo à construção 
civil. Alguns críticos podem dizer: “É, mas trata-se de 
um pacote eleitoreiro”. E se for? É normal que um go-
vernante queira fazer uso dos chamados “instrumentos 
democráticos” para se manter no poder. O mais im-
portante não é o debate estéril, mas as repercussões 
práticas da medida. Veio tarde? Não há dúvida de que 
sim, mas pelo menos veio.

O mais importante é que o pacote, além de am-
pliar os recursos para empréstimos habitacionais, re-
duz tributos para material de construção. O conjunto 
de medidas conta com 18,7 bilhões de reais de di-
nheiro público e privado e beneficiará a classe média 
e, principalmente, as construções administradas por 
moradores e os “puxadinhos”.

Na verdade, a maior parte dos recursos já estava 
prevista desde o final de 2005. As novidades ficaram por 
conta da desoneração de cerca de 41 produtos usados 
na construção e reforma de imóveis e do acréscimo de 
550 milhões na verba prevista para o Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social.

A construção civil desempenha uma função social 
da mais alta relevância. Além de empregar trabalhado-
res com menor grau de instrução, ele gera inúmeros 
empregos indiretos, pois movimenta a economia como 
um todo: do supermercado à pequena loja de material 
de construção. É o que poderíamos chamar de “círculo 
virtuoso”, que só traz benefícios à economia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado 
aos nobres pares desta Casa pela atenção a mim dis-
pensada e meus agradecimentos à V.Exa. por garantir a 
minha palavra de forma absolutamente democrática.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, Machadinho d’Oeste é um Município jovem, 
cuja população descende dos pioneiros que desbrava-
ram a região na década de 80, na sua maioria prove-
nientes dos Estados do Sul e Sudeste do País, com a 
intenção de conquistar e semear seu quinhão de terra, 
na esperança de melhores dias em Rondônia.

As primeiras ocupações, em 1982, foram feitas 
graças ao Projeto de Assentamento Machadinho, im-
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plementado pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, com o apoio do Banco 
Mundial. 

O Município de Machadinho d’Oeste, que foi 
emancipado politicamente no dia 10 de maio de 1988 
pela Lei nº 198, dista 347 quilômetros da Capital, con-
tando com uma área geográfica de 8.509 quilômetros 
quadrados e uma população total, em 2002, de 24.724 
habitantes, com 11.940 na zona urbana e 12.784 no 
meio rural, o que configura uma taxa de urbanização de 
48%. Registravam-se ali, em 2002, 17.671 eleitores.

Entre as características atestam sua importância, 
Machadinho d’Oeste exerce o papel de Município-pólo 
da microrregião nordeste do Estado, sendo referência 
comercial para vários outros Municípios, além de seus 
distritos. Por seu território faz-se, via ligação rodovi-
ária, a conexão com os Estados do Amazonas e do 
Mato Grosso. Estrategicamente localizado, Machadi-
nho d’Oeste situa-se entre regiões em franco desen-
volvimento agrícola, com uma grande capacidade de 
utilização do transporte fluvial, por meio do Porto 11 
de Novembro, situado no Rio Machado. Ali a agricul-
tura familiar está bastante fortalecida, contando 7.500 
pequenas propriedades e constituindo uma excelente 
base para atividades como a pecuária de leite, a fru-
ticultura e a piscicultura. As terras, de mediana ferti-
lidade natural, apresentam bons resultados graças à 
agricultura mecanizada, já implantada em grandes áre-
as, onde as lavouras competem com as de áreas da 
Região Centro-Oeste do País. Ali ainda se verifica um 
grande potencial para a implantação de hidrelétricas 
a baixo custo. Enfim, pela exuberância paisagística, 
com inúmeras atrações turísticas, o Município pode 
vir a firmar-se também como importante pólo turístico 
no Estado de Rondônia. 

Apesar das possibilidades aqui citadas, Sr. Pre-
sidente, o Poder Público Municipal não acompanhou o 
desenvolvimento do Município, muito menos atendeu 
aos anseios da população. Não aconteceu o desen-
volvimento institucional e operacional da Prefeitura, e 
atualmente deparamo-nos com a iminência de vermos 
as nossa reais possibilidade transformarem-se em de-
silusão e desapontamento, devido à apatia com que 
são tratadas questões primordiais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as grandes 
deficiências de infra-estrutura já se transformaram em 
obstáculos intransponíveis para o desenvolvimento lo-
cal, demandando a aplicação de recursos substanciais 
de parte dos Governos Federal e Estadual, em inves-
timentos que venham resolver problemas tais como 
a inexistência de via pavimentada que dê acesso ao 
Município, via BR-364, a insuficiência de energia elé-
trica – a existente é termoelétrica –, o precário abas-

tecimento de água potável, que, além de insuficiente, 
é de má qualidade, e a inexistência de rede coletora 
e de tratamento de esgotos.

Ainda há outros problemas a resolver, Sr. Presi-
dente. Mais de 2.400 quilômetros de malha de estradas 
vicinais estão em péssimas condições naquela região. 
Isso torna dispendiosos serviços essenciais como o 
transporte escolar, obrigando a que se percorra o in-
crível trajeto de 4.088 quilômetros por dia. Apenas 
15% das vias urbanas são pavimentadas. E não existe 
um sistema eficiente de drenagem pluvial urbana, o 
que causa uma verdadeira calamidade pública, com o 
constante alagamento de bairros inteiros.

Não poderíamos deixar de fazer um reparo no 
tocante aos resultados do Censo Demográfico do 
IBGE de 2000 em Machadinho d’Oeste. Atualmente, 
recebemos repasses constitucionais com base numa 
população oficial de 22.739 habitantes, enquanto pres-
tamos assistência a uma população estimada em 42 
mil habitantes. Assim sendo, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o sistema municipal de assistência à 
saúde não está conseguindo oferecer o mínimo neces-
sário de atenção à saúde da população, apesar das 
diversas ações emergenciais já implementadas. A rede 
básica de saúde está totalmente desarticulada, com a 
maioria dos programas sendo alimentados com dados 
fictícios e manipulados, apenas com o objetivo de dar 
continuidade aos repasses, sem prestar a devida as-
sistência à população.

O prédio onde funciona o Hospital Municipal apre-
senta enormes deficiências físicas – isso sem falar na 
precariedade de equipamentos e na escassez de pro-
fissionais que a instituição enfrenta, com seus funcio-
nários desestimulados e descomprometidos, devido à 
falta de condições de trabalho e aos equívocos admi-
nistrativos. Faltam ali até mesmo itens indispensáveis 
como lençóis para cobrir leitos e pacientes.

Os recursos com que o Município conta, como 
repasse para a saúde, não apenas são apenas insu-
ficientes como impróprios: R$39 mil é o teto para a 
internação, correspondendo a 135 Autorizações de 
Internação Hospitalar – AIHs do Sistema de Informa-
ções Hospitalares, e para o atendimento especializado 
o teto é de R$16 mil, também considerado impróprio. 
Como pode o Município, com esses recursos, prestar 
atendimento a uma população estimada em 42 mil ha-
bitantes, aos quais se somam os pacientes oriundos 
dos Municípios vizinhos, para os quais Machadinho 
d’Oeste é referência? O Município de Machadinho 
d’Oeste acusou no ano de 2005 cerca de 8.500 casos 
de malária, o que representa, grosso modo, um caso 
entre cada 5 habitantes.
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No que diz respeito à educação, Sr. Presidente, 
a rede municipal de ensino entrou em colapso total. As 
escolas, tanto as urbanas como as rurais, encontram-
se em estado de verdadeiro abandono, diante do que 
se vêm adotando apenas medidas paliativas, com a 
implementação de algumas reformas e ampliações.

O Município está proibido pelo Conselho Esta-
dual de Educação de matricular ou rematricular qual-
quer aluno em escolas-pólos rurais. Deve-se isso à 
irresponsabilidade com que foi gerido o modelo de 
ensino nessas escolas, onde, com uma freqüência de 
1 dia de aula semanal, muitas vezes nem isso é cum-
prido, ou por falta de transporte, ou por outro motivo 
qualquer, ficando o aluno duas, três ou mais semanas 
consecutivas sem contato com a escola, ocasionan-
do o desestímulo e a insuficiência de aprendizagem, 
o que, por sua vez, resulta em um percentual elevado 
de evasão ou reprovação.

Como mudar esse modelo de ensino, passando 
a freqüência a ser diária nessas escolas? O Município 
depara-se com sérios problemas, como a ausência de 
recursos. O transporte escolar, por exemplo, devido à 
grande extensão territorial do Município, à ausência 
de escolas e à falta de planejamento, tem de percorrer 
diariamente 4.088 quilômetros por dia, como já dis-
semos, com 32 ônibus, para levar os alunos para as 
escolas-pólo e distritais. E Machadinho d’Oeste conta 
com uma frota de apenas 12 ônibus. 

Um ponto para o qual precisamos chamar a aten-
ção do Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário 
Miguel Rossetto e do Sr. Presidente do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária Sr. Rolf Ha-
ckbart é a situação de desamparo, verdadeiramente 
caótica, das populações de agricultores assentados 
em 15 projetos de assentamento no Município de Ma-
chadinho d’Oeste. A estrutura e organização desses 
projetos de assentamento variam desde a grandeza do 
Projeto Machadinho, com 2.924 famílias assentadas, 
passando pelos Projetos Lajes, com 1.300 famílias, 
Tabajara II, com 660 famílias, e Santa Maria II, com 
651 famílias, até os Projetos União, com 480 famílias, 
Palma Arruda, com 415 famílias, e Tabajara I, com 301 
famílias. Existem ainda projetos de menor expressão, 
tais como Santa Maria I, com 275 famílias, Pedra Re-
donda, com 253 famílias, Amigos do Campo I, com 
146 famílias, Amigos do Campo II, com 146 famílias, 
Cedro, com 200 famílias, Asa do Avião, com 88 famí-
lias, Zé Carlos, com 53 famílias, e Maria Mendes, com 
43 famílias. O total de assentados nos 15 projetos de 
assentamento do Município de Machadinho d’Oeste 
alcança 7.935 famílias, em uma área geográfica de 
8.133 quilômetros quadrados. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as maio-
res reclamações da população assentada nos diversos 
projetos de assentamento dizem respeito às estradas 
de penetração e coletoras, que são permanentemen-
te intrafegáveis. O escoamento da produção para os 
centros de comercialização e a chegada dos lotes de 
insumos – defensivos, fertilizantes, calcário etc. – são 
enormemente dificultados e portanto muito dispen-
diosos.

A assistência técnica em Machadinho d’Oeste 
é proporcionada pela EMATER-RO e pela CEPLAC, 
que instalou um escritório no local em 1997. A equipe 
de extensionistas da EMATER-RO é constituída por 
1 agrônomo, 1 engenheiro florestal, 1 zootecnista, 2 
assistentes sociais e 6 técnicos agrícolas, totalizando 
11 profissionais. A empresa assiste apenas aos Pro-
jetos de Assentamento Machadinho, com um total de 
3 mil agricultores assentados, Santa Maria I, com 278 
agricultores, dos quais 230 estão identificados, e Santa 
Maria II, que conta com 652 agricultores, mas apenas 
250 estão identificados. A locomoção na área rural é 
feita por 7 motos e uma viatura Uno, o que é insufi-
ciente, principalmente para o Projeto de Assentamento 
Santa Maria II, cujas estradas são muito precárias; daí 
o reduzido número de agricultores assistidos.

A atividade preponderantemente assistida pela 
EMATER-RO é o café, com uma produção de 7.500 
toneladas, seguida das lavouras brancas, como o ar-
roz, com 5.756 toneladas, e o milho, com 5.250 to-
neladas. A mandioca alcançou uma produção de 64 
mil toneladas de raízes, sendo Machadinho d’Oeste 
o segundo produtor do Estado. A pecuária de corte 
conta com 86.544 cabeças e a pecuária de leite com 
81 mil cabeças.

A cacauicultura conta com uma reduzida equipe 
técnica, formada por 3 técnicos agrícolas – 2 dos quais 
não são da CEPLAC –, que se locomovem com o pre-
cário apoio de uma moto e uma viatura Land Rover. A 
área de cacau soma entre 2 mil e 2.500 hectares. Os 
cacauais mais velhos estão com entre 9 e 10 anos de 
idade. O Escritório Local da CEPLAC de Machadinho 
atende também ao Município de Cujubim.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos 
confiança e esperança de que terá bons resultados a 
ação política desencadeada pelo Prefeito Municipal de 
Machadinho d’Oeste, o Sr. Luís Flávio Ribeiro, acom-
panhado pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, 
o Sr. Lourival José Pereira, e por pequenos produtores 
rurais dos diversos projetos de assentamentos, para 
que o Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário 
Miguel Rossetto e o Presidente do INCRA Sr. Rolf Ha-
ckbart se empenhem no atendimento dos pleitos que 
forem de suas áreas de competência.
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Encarecemos ainda que essas autoridades se 
manifestem junto às outras autoridades federais plei-
teando o que for possível fazer em favor das sofridas 
populações do Município de Machadinho d’Oeste, em 
Rondônia.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (PMDB – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje, volto a ocupar a tribuna desta Casa 
para falar dos inúmeros benefícios que direcionamos 
para os Municípios do Estado de Rondônia.

Nesta oportunidade, gostaria de comentar o dire-
cionamento de recursos para o Município de Cerejei-
ras, através do Ministério da Saúde, para aquisição de 
uma ambulância. Tenho certeza de que o veículo trará 
melhorias para o setor de saúde do Município, já que 
servirá para o transporte de pacientes que precisam 
ser deslocados rapidamente a outros Municípios que 
possuam equipamentos de saúde mais adequados 
para o tratamento de casos urgentes.

Sr. Presidente, a saúde pública é questão rele-
vante para a sociedade brasileira e é nesse sentido 
que estamos lutando, aqui em Brasília, visando captar 
recursos federais que ajudem a nossa região, onde 
a falta de equipamentos modernos dificulta o atendi-
mento à população.

Sabemos que a vida é luta constante. E aqui, em 
Brasília, comprometo-me a continuar sendo o princi-
pal porta-voz do Cone Sul de Rondônia, no intuito de 
captar recursos que ajudem no desenvolvimento da 
nossa região.

Os recursos para a aquisição da ambulância es-
tão assegurados no Orçamento Geral da União, e es-
peramos que, logo em seguida, sejam liberados para 
a sua devida utilização.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em recentes pronunciamentos nesta 
tribuna, fiz circunstanciados relatos da dramática situa-
ção em que se encontravam 120 Municípios do Ceará, 
com a iminente suspensão da Operação Carro-Pipa, a 
cargo do Exército, por meio da qual vinha sendo feito, 
já há algum tempo, o abastecimento d’água, a parte 
de suas respectivas comunidades submetidas a pro-
longado verão.

O fim do abastecimento, anunciado pelo coor-
denador da Operação Carro-Pipa, acabou ocorrendo 
por total carência de recursos para seu custeio. Com o 
agravamento da situação, as lideranças regionais e as 
associações de Prefeitos Municipais se empenharam 
junto ao Ministério da Integração Nacional para asse-
gurar o restabelecimento do abastecimento d’água, 
com a volta dos carros-pipa aos Municípios cadastra-

dos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, por seus 
órgãos estaduais. 

Solidário com a postulação, defendi, desta tribu-
na, a agilização das providências para alocação dos 
recursos necessários à continuidade do abastecimento 
d’água não só no Ceará, como nos demais da região 
nordestina, dizendo, na oportunidade, ser conhecedor 
do empenho do Ministro Ciro Gomes para a liberação 
de dotação capaz de garantir a continuidade da ope-
ração de abastecimento pelo Exército. 

Hoje, volto a ocupar esta tribuna para registrar, 
com satisfação, haver o Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, sensível às apreensões dos nor-
destinos, assinado medida provisória, já publicada no 
Diário Oficial da União, que libera recursos da ordem 
de 80 milhões de reais para socorrer a população dos 
Municípios atingidos por desastres naturais, como en-
chentes e seca. 

Dos 80 milhões de reais liberados, 45 milhões 
serão empregados em ações de recuperação das 
cidades que, de dezembro de 2005 ao final do mês 
de janeiro último, sofreram prejuízos causados pelas 
inundações. Os 35 milhões restantes se destinarão a 
ações emergenciais de abastecimento de água, com 
carros-pipa, em 385 Municípios dos Estados do Cea-
rá, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia e norte de Minas Gerais. 

Ressalta-se que a continuidade do abastecimen-
to às comunidades afetadas pela escassez de chuvas 
atenderá a 142 municípios do Ceará, 111 na Paraíba, 
16 em Pernambuco, 80 no Rio Grande do Norte, 97 no 
Piauí e 76 na Bahia, numa operação com carros-pipa, 
envolvendo 150 militares do Exército Brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas além 
da assinatura da medida provisória pelo Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, também contri-
buiu para restabelecer a tranqüilidade no semi-árido 
do Nordeste brasileiro a ocorrência de boas chuvas 
em diversos Municípios do sul do Ceará, o chamado 
Vale do Cariri, trazendo a esperança de um inverno 
regular em 2006. 

A continuidade do inverno garantirá aos reserva-
tórios da região e aos pequenos e médios açudes um 
acúmulo de água capaz de atender às necessidades 
das populações sertanejas por alguns meses, poupan-
do-as do racionamento do precioso líquido.

Pronunciam-se, portanto, melhores dias para a 
sofrida região do Nordeste brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma outra 
boa notícia para os pequenos e médios produtores ru-
rais do semi-árido do Nordeste brasileiro foi anunciada 
pelos meios de comunicação do País, na tentativa de 
evitar que a safra 2005/2006 seja negociada a qualquer 
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preço: o Governo Federal vai disponibilizar recursos 
para a comercialização, o custeio e o investimento do 
agronegócio. O Banco do Brasil anunciou a liberação 
de 2 bilhões e 56 milhões de reais para a abertura de 
linhas de crédito destinadas à compra de insumos e 
para garantir a valorização dos principais produtos do 
meio rural e o pagamento dos prêmios. 

De acordo com a assessoria de comunicação do 
Banco do Brasil, grande parte dos recursos liberados 
deverá ser oferecida aos pequenos e médios produto-
res a juros controlados (6, 75% ao ano). A meta pro-
gramada para o primeiro semestre do corrente ano é 
disponibilizar 27 bilhões de reais para financiamento.

O   SR. PRESIDENTE (Félix Mendonça) – Pas-
sa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Nilson Pinto.
O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, a Câmara 
dos Deputados encerrará os trabalhos da convocação 
extraordinária, que mobiliza este plenário desde o dia 
16 de janeiro. Foram dias de muitos debates e deci-
sões sobre temas que dizem respeito diretamente ao 
funcionamento desta Casa e outros que interessam 
à Nação brasileira. Estamos caminhando, finalmente, 
para a conclusão dos trabalhos do ano legislativo de 
2005, pois a Sessão Legislativa de 2005 termina na 
semana que vem. 

Aproveito  este discurso de Grande Expediente 
para tecer algumas reflexões sobre este momentoso 
ano legislativo de 2005. Sem dúvida nenhuma, um ano 
movimentadíssimo e conturbado nesta Casa Legislativa, 
esta que é a Casa do povo brasileiro. Começamos o ano 
legislativo de 2005, exatamente há um ano, elegendo 
um Presidente que, diferentemente da nossa tradição, 
não pertencia aos quadros do partido de maior bancada. 
De maneira inusitada, compusemos a Mesa Diretora no 
início do ano passado sem a participação de um único 
integrante do partido de maior bancada. Tivemos cer-
tamente o ano mais movimentado da história recente 
da Câmara dos Deputados neste País.

Não vou fazer uma análise detalhada de tudo o que 
aqui aconteceu, mas certamente posso lembrar que o 
ano legislativo de 2005 ficará para sempre marcado na 
história do Legislativo como o ano em que as denúncias 
de pagamento do mensalão chegaram com força, atin-
giram a credibilidade desta Casa e levaram sua imagem 
aos frangalhos perante a opinião pública brasileira.

O ano de 2005 foi marcado por cassações de 
Deputados Federais feitas neste plenário, por renún-
cias de Deputado Federais eleitos, réus confessos, 

que sabiam não resistir aos processos no Conselho 
de Ética e que seriam fatalmente cassados. E fugiram 
da punição que lhes seria imposta por este Plenário, 
para tentar com isso ganhar algum fôlego para con-
correr às futuras eleições.

Ao longo deste tormentoso ano, ainda tivemos 
a renúncia do próprio Presidente eleito, em fevereiro 
do ano passado, e a eleição de novo Presidente, que 
nos conduz até o presente momento.

Para fechar este ano legislativo de 2005, tivemos 
esta convocação extraordinária, confusa e mal interpre-
tada por amplos segmentos da opinião pública.

Sr. Presidente, é um ano que certamente entra 
para os Anais da nossa história como inesquecível, 
porque, apesar dos problemas que trouxe, trouxe tam-
bém um conjunto de conseqüências positivas para esta 
Casa e para a sociedade brasileira.

Ao analisar o ano legislativo que agora se encerra, 
não tenho dúvida alguma em dizer que foi o ano que 
trouxe à exposição da opinião pública as entranhas da 
Câmara dos Deputados, que permitiu que a população 
soubesse que esta Casa não é apenas este plenário, 
mas que há vida inteligente e ativa nas Comissões, 
nas áreas onde o debate se processa antes que as 
decisões finais sejam trazidas para esta sala.

Ouço,  com prazer, o aparte do nobre Deputado 
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Nilson Pin-
to, quero aditar a essa brilhante argumentação que 
V.Exa. expende o argumento de que nesta convoca-
ção extraordinária, que foi tão malsinada e alvo de crí-
ticas acerbas por parte da mídia, temos comprovado 
à sociedade que de fato trabalhamos infatigavelmente 
para aprovar se não toda a matéria contida na pauta 
da convocação, pelo menos grande parte dela, de-
monstrando inequivocamente nosso espírito público 
e o desejo de corresponder às expectativas do povo 
brasileiro. Meus cumprimentos a V.Exa. pelo magnífico 
discurso que começa a proferir.

O SR. NILSON PINTO – Obrigado, nobre cole-
ga Deputado Mauro Benevides. A sua experiência de 
anos nesta Casa, tendo ocupado a Presidência do 
Congresso Nacional, dá a todos nós a tranqüilidade 
de lhe ouvir. V.Exa. fala com conhecimento de causa 
e sabe o quanto se produziu neste mês de trabalho 
que estamos encerrando. 

Este foi um ano muito importante, porque levou 
a opinião pública a derrubar alguns mitos que se ha-
viam consagrado equivocadamente na cabeça de muita 
gente. Purezas partidárias foram reconhecidas como 
inexistentes. O choque de realidades foi a palavra de 
ordem neste ano de 2005. Isso  é positivo. 
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Choque de realidades, exposição de entranhas 
do Congresso, transparência. Isso sempre será bem-
vindo.

O ano da derrubada de tantos mitos foi um ano 
positivo também, porque esta Casa não ficou inerte 
diante das denúncias a que foi submetida. Foi o ano 
em que tudo foi investigado. Essas investigações, 
que levaram a cassações e a renúncias, prosseguem 
até hoje. Nunca em nossa história recente tivemos o 
Conselho de Ética funcionando com tal amplitude, na 
plenitude da sua competência. Nunca tivemos tantas 
CPIs instaladas para investigar aquilo que foi malfeito 
pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. 

Podemos dizer que esta Casa soube e está sa-
bendo responder às denúncias formuladas e dar a 
resposta devida àquilo que a sociedade almeja. Esta 
Casa deu início e agora dá continuidade a um processo 
de depuração que certamente tornará esta Instituição 
melhor do que sempre foi. 

Ouço, com imensa satisfação, o nobre Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame.

O Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – Deputado 
Nilson Pinto, quero primeiramente dizer que é um privi-
légio tê-lo como companheiro da nossa bancada. São 
raras as pessoas que conseguem, no exercício do seu 
mandato, reunir as 3 condições fundamentais para o bom 
exercício de um mandato: honestidade, competência e 
sensibilidade social. Isso tem sido uma característica de 
toda a sua performance nesta Casa. E  hoje, ouvindo 
esse seu relato crítico – que é, na verdade, uma análise 
do que vem ocorrendo nesta Casa –, quero concordar 
com suas lúcidas, oportunas e apuradas observações, 
congratular-me com o seu descortino e dizer que todos 
nós esperamos que este ano, neste primeiro semestre, 
possamos, com o esforço conjunto desta Casa, apri-
morar as salvaguardas para proteger o Erário, porque 
essa crise, como V.Exa tão bem relatou, mostrou réus 
confessos, pessoas que renunciaram a seu mandato por 
não poderem enfrentar o peso das acusações, e essas 
pessoas tiveram imensa facilidade para desviar recursos 
do Erário, tamanha a fragilidade das instituições. Meus 
cumprimentos e um grande abraço.

O SR. NILSON PINTO – Muito obrigado, nobre 
Deputado Mendes Thame, pela clareza do seu aparte.

Diria, Sr. Presidente, nobre colega Mendes Tha-
me, que, apesar dos percalços e do tempo que esta 
Casa teve que dedicar à sua própria depuração nes-
te ano legislativo de 2005, o trabalho foi produzido. 
Conseguimos discutir e votar matérias importantes. 
Aprovamos o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza, fundamental para a proteção 
do nosso meio ambiente.

Esta  Casa aprovou esta semana, em segundo 
turno, proposta de emenda à Constituição que cria 
o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, 
importante para a educação brasileira na medida em 
que deverá obrigar o Governo Federal a alocar mais 
recursos do que vem hoje alocando para sustentação 
a da educação básica. Hoje, infelizmente, a manuten-
ção pelo Governo da educação infantil, do ensino fun-
damental e do ensino médio é praticamente nenhuma. 
Esses segmentos têm sido totalmente mantidos pelos 
Governos Estaduais e Municipais. A participação com-
plementar que deveria haver do Governo Federal é 
mínima. Esperamos que com o FUNDEB, já aprovado 
pela Câmara e já encaminhado ao Senado para apre-
ciação, tenhamos maior comprometimento de recursos 
por parte do Governo Federal.

Aprovamos também o PROUNI, importante pro-
grama para a juventude brasileira, a Medida Provisória 
do Bem e obtivemos outros relevantes avanços, embora 
pudéssemos ter votado muito mais matérias, não fosse 
o nosso tempo tomado com a autodepuração, que é 
atualmente a prioridade desta Casa, assim como foi 
no ano legislativo que se encerrou. 

Quero dizer que o ano não foi perdido. Expresso 
minha convicção de que avançamos em muitos pontos, 
especialmente na melhoria da qualidade do funciona-
mento desta Câmara dos Deputados. Porém, chamo 
a atenção também para o fato de que, se algo foi feito, 
muito ainda há por se fazer.

Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de cha-
mar a atenção de meus pares para algumas reflexões 
sobre aquilo que me parece fundamental para compor 
uma agenda de trabalho desta Casa neste ano de 2006. 
Talvez, pelo fato de ser o último ano dos Deputados elei-
tos em 2002, seja o ano ideal para serem consumadas 
mudanças essenciais para a população brasileira.

Chamo atenção para a reforma política, que con-
sidero crítica e terá o condão de pôr fim a muitos dos 
problemas que enfrentamos. Apesar de a termos discu-
tido na Comissão Especial desta Casa e avançado no 
debate como nunca antes havíamos feito, infelizmente 
não veio para votação neste plenário.

Hoje pela manhã votou-se algo que nem de longe 
pode ser chamado de reforma política. Votamos algu-
mas medidas que têm a finalidade de reduzir custos 
de campanha. Os debates acesos que travamos re-
velam que a matéria é polêmica sob a forma como se 
apresenta, que não resolve o problema em sua am-
plitude e, como foi dito, pode até inviabilizar o caixa 
1, mas certamente não inviabilizará o caixa 2, dando 
margem, na próxima campanha eleitoral, à apresen-
tação de denúncias ao Judiciário e à intervenção da-
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quele Poder no processo democrático, o qual deveria 
apenas acompanhar. 

Enfim, a discussão não foi concluída, deverá 
sê-lo na segunda-feira, ou na terça-feira, e veio como 
resposta, ainda que pálida, ao reclamo da sociedade, 
particularmente da imprensa, com relação ao tão te-
mido caixa 2. Não é a solução, mas é uma resposta, 
é um passo adiante; é pouco, e esta Casa não pode 
se contentar com isso. 

Para esta eleição, essas medidas a serem apro-
vadas ainda podem valer, mas é necessário que para 
futuras eleições já tenhamos aprovada a reforma po-
lítica definitiva, aquela que na sua origem impedirá a 
malversação dos recursos de campanha, impedirá a 
corrupção eleitoral e permitirá que a população eleja 
os seus representantes.

Por isso este ano de 2006, justamente por ser o 
último deste mandato, é o ideal para se trazer a este 
plenário a reforma política, que acaba com o voto uni-
nominal para Deputados, a raiz do caixa 2, a dispu-
ta entre indivíduos do mesmo partido ou de partidos 
diferentes pelo voto do eleitor, oferecendo vantagens 
acima do permitido pela lei.

Nosso  desejo é o de ver aprovada a reforma 
política, em que haverá a adoção da lista fechada, o 
eleitor votará na legenda, e os Deputados serão eleitos 
de acordo com a proporção que cada legenda recebe-
rá no ato da eleição. Queremos o fortalecimento dos 
partidos. A lista fechada com financiamento público 
de campanha acabará com o caixa 2, permitirá que 
os partidos apresentem suas propostas e, vencida a 
eleição, possam ser cobrados por ela. Dessa forma, 
não teremos mais a vergonha de dizer que vivemos 
em um País onde se elege um Presidente que faz 
promessas mirabolantes e, após tomar posse, age 
exatamente ao contrário.

Ouço, com prazer, o Deputado Júlio Redecker.
O Sr. Júlio Redecker – Deputado Nilson Pinto, 

que muito orgulha a representação do Estado do Pará, 
cumprimento V.Exa. pela clara análise da reforma elei-
toral e das necessidades para provermos a clareza do 
processo eleitoral, fortalecendo os partidos políticos e a 
ideologia por eles defendidos. Parece que estamos todos 
protegidos sob uma névoa que nos dificulta ver a ideo-
logia dos partidos. Precisamos  fortalecê-los. Para isso, 
temos de identificá-los. V.Exa fala com muita nobreza da 
necessidade da reconstrução da estrutura jurídica que 
regulamenta as eleições. Faço este aparte para dar minha 
contribuição. Nas minhas andanças pelo Rio Grande do 
Sul tenho defendido a tese de que os casos do Conselho 
de Ética que vêm para o plenário não devem ficar sob 
a proteção do voto secreto. Eu e o eleitorado brasileiro 
ficamos sem entender por que não se faz dessa forma. 

Acredito que não faz sentido esta Casa, que representa o 
Poder público e o povo brasileiro, agir desse modo. Não há 
sequer motivo para não se adotar a prática do voto aber-
to, quando vêm a plenário os processos dos Deputados 
nominados pelo Conselho de Ética para serem julgados. 
É importante que todos os votos dos Parlamentares se-
jam às claras, para a população tomar conhecimento do 
modo como seu representante está desempenhando seu 
mandato. Muito obrigado.

O SR. NILSON PINTO – Agradeço ao Deputado 
Júlio Redecker o aparte.

Ouço, com prazer, o Deputado Antenor Naspolini.
O Sr. Antenor Naspolini – Deputado Nilson Pin-

to, tive a honra de conhecer V.Exa. quando era reitor 
da Universidade Federal do Pará e eu, consultor do 
UNICEF para trabalhar com a criança da Amazônia. Lá 
admirava sua competência. Hoje o admiro ainda mais 
como Parlamentar. Solidarizo-me com V.Exa. e para-
benizo-o pelo balanço que faz do ano que passou. No 
início do ano passado, houve a eleição do Deputado 
Severino Cavalcanti, e, no final do ano, houve a convo-
cação extraordinária. Foram 2 momentos tristes para a 
Casa. No  entanto, este período de convocação extra-
ordinária está sendo muito benéfico para o Brasil. Acho 
inclusive que deveríamos ir além na votação da reforma 
política. Infelizmente, pelo debate que aconteceu nesta 
Casa pela manhã, e que prosseguirá na próxima se-
mana, não há esperanças de grandes alterações. Mas 
V.Exa. apresenta uma proposta muito interessante. É 
importante que a Câmara dos Deputados, neste ano, 
dedique mais tempo à reforma política eleitoral, a fim 
de combatermos um sistema que é corrupto e corrup-
tor. Parabéns pelo seu pronunciamento! 

O SR. NILSON PINTO – Obrigado, nobre Depu-
tado Antenor Naspolini. 

Não tenho dúvida de que estamos perto da solu-
ção, que não virá das medidas que hoje começamos a 
votar, mas surgirá se esta Casa tomar consciência de 
que 2006 é o ano ideal para se discutir em profundi-
dade e se aprovar a reforma política definitiva. Nesse 
caso, nenhum dos Deputados poderá ser acusado de 
estar legislando em causa própria, porque tudo o que 
votarmos a partir de agora valerá para futuras eleições, 
e não para a reeleição dos que estão aqui. 

Enfim, esta Casa está devendo à Nação a refor-
ma política. E chamo a atenção dos nobres pares para 
que a coloquemos em pauta, para que a incluamos 
na agenda de 2006. 

O segundo item crítico que devemos à população é 
a conclusão da reforma tributária. Pouco fizemos nesse 
sentido. Ao longo do ano de 2005, conseguimos aprovar 
a MP do Bem e, hoje, demos início à discussão da Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa, fundamental para 
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trazer para a formalidade enorme número de empreendi-
mentos, para promover cidadania entre os trabalhadores. 
Espero que tenhamos condições de aprovar a matéria 
até o final desta convocação extraordinária.

Mas  ainda é pouco. Precisamos avançar na re-
forma tributária, meu caro Presidente, porque, no es-
sencial, no fundamental, nós ainda não mexemos. Este 
Congresso Nacional não pode continuar convivendo 
com uma situação tal em que os recursos arrecada-
dos no País, nesta Federação, estejam e continuem 
tão fortemente concentrados nas mãos do Governo 
Federal. Próximo de 60% daquilo que é arrecadado 
neste País está nas mãos do Governo Federal. Esta-
dos e Municípios que têm atribuições importantes no 
atendimento às necessidades básicas da população 
detêm uma parcela minoritária daquilo que é a renda 
nacional. Precisamos mudar isso. Esta Casa tem de 
dar continuidade à reforma tributária. Não podemos 
continuar convivendo com as romarias de Prefeitos que 
aqui vêm, como vieram tantas vezes no ano de 2005, 
pedir a recomposição do Fundo de Participação dos 
Municípios, que decresce a cada ano por conta de uma 
política inadequada conduzida pelo Governo. 

Precisamos fazer muito. Precisamos definitivamen-
te aprovar as formas adequadas de recompensa aos 
Estados exportadores por aquilo que eles concedem ao 
País, desonerando na sua base as exportações que fa-
zem. Precisamos  ter a coragem de avançar na reforma 
tributária. E peço a este Plenário, no ano de 2006, muita 
coragem para fazê-la junto com a reforma política.

O terceiro ponto crítico, meu caro Presidente, 
para o qual chamo a atenção desta Casa, refere-se 
às prerrogativas do Congresso Nacional, que nunca 
estiveram em xeque como hoje. E nesse caso não é 
suficiente apenas uma revisão. É necessário que se 
inicie uma grande discussão, para que tenhamos com 
maior clareza a atuação desta Casa, nos limites da sua 
influência, a fim de que nós, como representantes do 
povo, tenhamos o direito de evitar crimes de lesa-pá-
tria cometidos contra a população.

O Legislativo tem sido quase que apenas um 
ente homologatório das decisões do Poder Executivo. 
Em qualquer república é fundamental que o orçamento 
seja aprovado e fiscalizado pelo Legislativo, mas neste 
País é uma peça de ficção.

Precisamos  criar instrumentos para que o Or-
çamento que aprovamos seja fiscalizado, a fim de 
evitarmos, definitivamente, contingenciamentos em 
larguíssima escala, que retiram da educação, da saú-
de, da segurança, dos transportes e de outros itens 
importantes para a vida nacional recursos fundamen-
tais desviados para compor superávits primários, como 
aconteceu no ano passado, já hediondos na meta fi-

xada, 4,25% do nosso Produto Interno Bruto, e, mais 
ainda, na meta atingida. 

O percentual de 4,84% foi o quanto nós econo-
mizamos de PIB – recursos retirados a duras penas de 
ações importantes para este País – para entregarmos 
aos banqueiros. E o Congresso Nacional assiste inerte 
a tudo isso, sem poder tomar nenhuma providência. 
Também assistimos inertes ao Banco Central, a mais 
soberana de todas as instituições deste País, fixar ta-
xas de juros que são verdadeiros crimes de lesa-pá-
tria. E não há nenhuma interferência. Precisamos rever 
nossas prerrogativas. 

A Casa do povo tem de ter o direito de influen-
ciar nas decisões que afetam a economia nacional e 
afetam duramente a população brasileira. 

O Congresso Nacional tem este ano de 2006 para 
repensar a sua atuação, para dedicar-se a definir melhor 
as prerrogativas para a sua atuação, a fim de que possa 
de fato dele se orgulhar e cobrar-lhe decisões importantes 
em áreas como a econômica, na qual ele não atua hoje; 
a área política, para que ele possa consolidar a democra-
cia, fundamental para este País; e a área tributária, para 
consolidar e fortalecer a Federação brasileira.

São esses os convites que faço aos meus pares 
para este ano de 2006, para a agenda do Congresso 
Nacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nilson Pinto, 
assumem sucessivamente a Presidência os 
Srs. Antonio Cambraia, e Antenor Naspolini, 
nos termos do § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

O SR. IVO JOSÉ – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. IVO JOSÉ (PT – MG. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Ivo José, 
nas votações de hoje, votou de acordo com a orienta-
ção da bancada do Partido dos Trabalhadores.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com a presença do Cardeal 
Arcebispo de São Paulo D. Cláudio Hummes, que já 
exerceu o seu múnus apostólico à frente do Arcebispado 
de Fortaleza, encerrou-se no último dia 2 o novenário 
das Candeias, em Juazeiro do Norte, realizado pela 
primeira vez sem a figura notável de Monsenhor Mu-
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rilo de Sá Barreto, cujo desaparecimento abriu lacuna 
impreenchível por entre os devotos mais fervorosos do 
Padre Cícero Romão Batista.

O Bispo Diocesano, que se há revelado um pastor 
dinâmico e de rara sensibilidade, já possuindo plena 
identificação com as áreas jurisdicionadas, entendeu 
de designar um triunvirato de sacerdotes para coman-
dar os destinos da paróquia juazeirense, em razão das 
múltiplas atividades que ali se desenvolvem, especial-
mente as concorridas romarias, sempre com extraor-
dinário e crescente fluxo de fieis, originários também 
de outros Estados do Polígono das Secas.

Aliás, D. Fernando Panico impôs-se ao respeito e 
à admiração de todos os segmentos sociais do Cariri 
pelos seus méritos incontáveis, particularmente o em-
penhado esforço que há despendido para reunir farta 
documentação, prestes a ser enviada ao Vaticano, numa 
etapa primeira da sonhada beatificação, que se aguarda 
venha a ocorrer durante o Pontificado de Bento XVI.

Os novos párocos, com atribuições específicas, 
são os Padres Sebastião Bandeira Gonçalves, atual vi-
gário do Santuário de Nossa Senhora das Dores; Paulo 
Lemos Pereira, que estava no comando da Paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição, em Mauriti; e José 
Cláudio da Silva, o mais jovem dos recém-designados, 
ordenado que foi a 20 de outubro de 2005, quando 
efetivamente iniciou a sua missão sacerdotal.

A modalidade original, de que se prevaleceu D. 
Fernando, levou em conta certamente a abrangência 
dos encargos de uma comuna que recebe, menos 3 
vezes por ano, legião imensa de peregrinos, que ex-
teriorizam a sua fé inquebrantável naquele que já é 
cognominado de Santo do Nordeste.

No último domingo, por sinal, foi efetuada uma con-
celebração eucarística, em Ação de Graças pelo desem-
penho dos novos párocos, com a presença de milhares 
de devotos, como reiteração de confiança nas tarefas 
em que se investiram, com as bênçãos de Deus.

No dia 24 de março, que assinala o aniversário de 
Padre Cícero, nova romaria ocorrerá, a que pretendo com-
parecer na companhia do ex-Governador Adauto Bezerra e 
seu irmão Humberto Bezerra, prestigiosos filhos da região, 
para cujo desenvolvimento contribuíram decisivamente, 
quer na qualidade de homens públicos, quer como respon-
sáveis por iniciativas empresariais de largo porte.

Naquele ensejo, terei a honra de ser agraciado 
com a Medalha Padre Cícero, por parte do Legislativo 
Municipal, hoje presidido pelo Vereador José de Amé-
lia Duarte Júnior, que se há portado com exemplar 
proficiência naquela Casa, contando para isso com o 
indispensável apoio irrestrito do Plenário.

Em meio a tudo isso, tornar-se-á imperiosa a relem-
brança de Monsenhor Murilo de Sá Barreto, que encarna-

va admiravelmente a tarefa de sapiente conselheiro em 
importantes instantes de minha vida pública, sobretudo 
quando, em 1974, vi-me compelido a disputar o mandato 
de Senador da República, em uma surpreendente arran-
cada que me fez conquistar aquela cadeira no Congresso 
Nacional, na legenda do minúsculo MDB.

Confio em que agora não sofra solução de conti-
nuidade o devotado trabalho espiritual levado a efeito 
por aquele ilustre filho de Barbalha, que se transfor-
mou em patrono dos romeiros ao instituir a chamada 
Bênção dos Chapéus, mantida por D. Fernando Pani-
co e agora estimulada pelo Cardeal Hummes, durante 
evento litúrgico a que presidiu na semana passada, 
dando invulgar imponência ao magno acontecimento, 
encerrado com a Procissão das Velas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Em 

prosseguimento do Grande Expediente, concedo a 
palavra ao Deputado Sandro Matos. S.Exa. dispõe de 
25 minutos.

O SR. SANDRO MATOS (PTB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu 
não poderia deixar de fazer, desta tribuna, referências à 
calamidade recentemente acontecida no Estado do Rio 
de Janeiro, em razão das fortes chuvas deste ano. Real-
mente, o quadro é catastrófico, e trata-se de um problema 
que se repete todos os anos, causando sérios prejuízos 
para a população e inclusive a perda de vidas humanas. 
Só  o temporal do dia 27 de janeiro acarretou 12 mortes, 
Sr. Presidente, e muitas famílias ficaram desabrigadas.

Isso acontece porque o Estado não tem estrutu-
ra para receber essas cargas d’água. Com as chuvas, 
ocorrem deslizamentos de encostas, o trânsito fica 
bloqueado em diversos pontos, facilitando a ação de 
assaltantes contra os condutores e passageiros pre-
sos nas vias alagadas, carros são arrastados pelas 
enxurradas, e por aí vai a tragédia. 

Dessa vez, as Linhas Vermelha e Amarela chega-
ram a ser fechadas, bem como os Aeroportos Santos 
Dumont e Antônio Carlos Jobim. A Praça da Bandei-
ra ficou alagada, assim como a Avenida Maracanã, a 
Avenida Ayrton Senna, a Avenida Brasil e muitas ou-
tras vias. Em muitos Municípios fluminenses o trânsito 
ficou seriamente prejudicado. O sistema de trens tam-
bém foi paralisado, em função das fortes chuvas que 
caíram sobre o Estado do Rio. Diversas localidades 
permaneceram muito tempo sem energia elétrica de-
vido ao temporal, como Niterói e São Gonçalo, onde 
os moradores bloquearam o trânsito de duas vias em 
protesto contra a empresa responsável pelo forneci-
mento de energia.

Mais uma vez, ficou claro que o Rio de Janeiro não 
dispõe de infra-estrutura suficiente para suportar chuvas 
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mais fortes. Em diversos pontos críticos do Estado ocorre-
ram inundações. A água não tem por onde escoar, e em 
pouco tempo as ruas ficam alagadas. Grande parte dos 
rios e canais apresenta problemas de assoreamento, as 
pontes ou travessias são subdimensionadas, assim como 
as adutoras, que, na seção de vazão, além da capacida-
de insuficiente, apresentam traçado inadequado e falhas 
nos sistemas de comportas e redes de drenagem, que 
ou são inadequadas ou simplesmente inexistentes.

Entre  as causas comuns a todos esses ciclos 
de enchentes e destruição figuram ainda o lixo des-
pejado em rios e córregos e a impermeabilização dos 
solos em razão da urbanização desordenada. A cidade 
cresceu, em grande parte, à margem da legalidade, 
dando curso a um processo intenso de favelização, 
com a ocupação de encostas de morros e margens 
de cursos hídricos por numerosas comunidades, que 
não dispõem dos serviços urbanos regulares de sa-
neamento, coleta de lixo etc. 

O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado San-
dro Matos, permite-me V.Exa. um aparte?

O SR. SANDRO MATOS – Ouço o Deputado 
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Sr. Deputado, quero, por 
intermédio de V.Exa., levar minha solidariedade à popu-
lação do Rio de Janeiro atingida pela enchente e dizer 
que, sob outro ângulo, uma tragédia também acontece 
em meu Estado, o Ceará, onde 142 Municípios estão 
em estado de calamidade, sem chuvas há vários dias, 
sua população sendo atendida pelos chamados car-
ros-pipa. É uma outra modalidade de drama. Se V.Exa. 
vai reivindicar apoio a seu Estado, aproveito seu pro-
nunciamento para também reclamar o direcionamento 
correto das vistas do Governo Federal para atender a 
essa população que ainda aguarda a chegada da quadra 
invernosa para sobreviver, diante da evidente carência 
hídrica que ciclicamente se abate sobre aquela faixa do 
território brasileiro. Muito grato a V.Exa., e minha solida-
riedade ao povo do Rio de Janeiro. 

O SR. SANDRO MATOS – Deputado Mauro Be-
nevides, agradeço a V.Exa. o aparte. Com certeza po-
deríamos ainda pedir solidariedade a todos os Líderes 
para o mais rapidamente possível aprovarmos o Orça-
mento, instrumento tão importante para resolvermos 
os problemas do Ceará e do meu Estado do Rio de 
Janeiro, que se encontra em tantas dificuldades em 
decorrência das últimas chuvas de janeiro. 

Veja V.Exa. que, segundo a  estimativa da Fun-
dação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
– SERLA, existem hoje na cidade do Rio de Janeiro 
cerca de 25 mil construções irregulares dentro da faixa 
marginal de proteção de 30 metros ao longo de rios, 
canais e lagoas. Em todo o Estado, há aproximada-

mente 60 mil imóveis nessa situação. Seja à beira do 
Canal de Marapendi, seja às margens de rios, como 
o Acari, na Zona Norte, há casas e barracos construí-
dos praticamente dentro d’água. O esgoto e o lixo dos 
moradores são jogados diretamente na água. 

Além disso, proliferam os aterros ilegais, inclusive em 
áreas naturalmente sujeitas a enchentes, como a Baixada 
de Jacarepaguá, onde foram encontradas até criações de 
porcos em chiqueiros sobre canais que recebem todo o 
esgoto da comunidade local. Aterros irregulares podem 
ser vistos também na Linha Vermelha, como no Com-
plexo da Maré, nas margens do Canal do Cunha, uma 
das áreas mais críticas da cidade, no que diz respeito a 
transbordamentos provocados pelo assoreamento.

A presença de casas nas margens dos rios e 
lagoas dificulta também o trabalho de dragagem fei-
to rotineiramente pela SERLA e pela Fundação Rio-
Águas, da Prefeitura. Em 2004, o Rio Pavuninha, em 
Jacarepaguá, chegou a ser dragado pela SERLA, mas 
o leito não pôde ser aprofundado como deveria porque 
os barracos na margem poderiam desabar. A cada chu-
va forte, os problemas com alagamentos repetem-se 
na região. As casas e as pistas são invadidas pelas 
águas, cujo escoamento é dificultado cada vez mais 
pelo crescente número de obras irregulares. 

Evidentemente , é preciso haver uma integração 
entre as 3 esferas de Governo e uma mudança cultural 
na forma como as pessoas vêem os rios.

Cumpre, sim, intensificar a fiscalização das cons-
truções à beira de rios e lagos, realizar mais investi-
mentos em obras de saneamento, limpar bueiros e 
também promover a transferência das pessoas para 
locais fora das áreas de risco.

Constitui, pois, tarefa urgente do Poder Público, 
além de desobstruir esgotos e ampliar a rede pluvial, 
trazer para a legalidade esse Rio de Janeiro que cres-
ceu informalmente, longe dos códigos de obras e das 
vistas dos fiscais.

São impressionantes os números corresponden-
tes ao alastramento da favelização no Rio de Janeiro. De 
acordo com levantamentos do IBGE, de 1991 a 2000, 
na região da Barra da Tijuca e do Recreio, a população 
de 29 favelas aumentou em 123% – mais do que do-
brou –, contra um crescimento de 69% dos que vivem 
nos bairros formais. A mesma tendência verifica-se em 
toda a cidade, de forma que, caso pretenda evitar a 
ocorrência de novas tragédias, o Poder Público precisa 
agir com urgência, demonstrando maior competência 
administrativa, criatividade, responsabilidade e efetivo 
empenho em benefício da população.

Depois da tragédia na garagem do Penha Sho-
pping, em que 6 pessoas morreram afogadas, o Con-
selho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio 
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de Janeira – CREA/RJ traz a público a afirmação de 
que aquele shopping está situado em área de risco, 
ou seja, a menos de 30 metros do Rio Santa Mônica. 
Prosseguem, por enquanto, as discussões acerca de 
quem é a responsabilidade sobre o que aconteceu.

As  lições resultantes desse triste episódio não 
podem ser subestimadas ou esquecidas. Impõe-se, 
com certeza, maior rigor no processo de licenciamento 
das obras, com atendimento de todas as exigências da 
legislação atual, com o cuidado de submeter os proje-
tos ao exame e ao parecer da Prefeitura, do CREA, da 
SERLA e das demais entidades competentes. 

Existe uma série de males potencializados pelas 
chuvas, entre os quais cabe citar a dengue, cuja proli-
feração já atinge índices preocupantes. As Secretarias 
Municipais e a Secretaria Estadual de Saúde estão, 
no momento, especialmente empenhadas em bloque-
ar os surtos da doença na região metropolitana, em 
especial na Baixada Fluminense. Não se pode mesmo 
ignorar o risco de aumento dos casos de dengue em 
conseqüência das chuvas no Rio. Surtos localizados e 
os primeiros registros de óbitos constituem evidências 
de que mais uma vez a região metropolitana se en-
contra sob ameaça de uma epidemia, deflagrada pelo 
descuido na prevenção contra o mosquito transmissor 
da doença, revelando falhas inclusive no tocante ao 
trabalho de esclarecimento e mobilização popular. 

Também no caso da dengue é fundamental, 
junto às ações do Poder Público, a participação e a 
cooperação da população. No Rio, o combate à den-
gue enfrenta ainda os obstáculos mais inaceitáveis. 
Vive-se a situação absurda de, por causa da violên-
cia, os agentes sanitários não poderem entrar nas 
favelas para combater focos de mosquito. Depois que 
agentes de controle de epidemia ficaram no meio de 
tiroteios, foram suspensas as visitas a algumas áreas 
de risco, como nos morros do Dendê e de Nossa Se-
nhora das Graças, ambos na Ilha do Governador. Em  
Vigário Geral, líderes comunitários reclamam que os 
profissionais se limitam a procurar focos do mosqui-
to Aedes aegypti apenas no asfalto, sem entrar na 
favela desde 2004.

A esse propósito, para que o Estado do Rio de Janeiro 
não sofra uma nova epidemia de dengue, torno a solicitar 
providências urgentes ao Ministro da Saúde Sr. Saraiva 
Felipe e ao Presidente da República para a regularização 
funcional dos agentes de saúde que foram reintegrados à 
Fundação Nacional de Saúde. No ano passado, desta tri-
buna, fiz a mesma declaração, no que se refere à dengue 
no Estado do Rio de Janeiro. Parece-me que, por algum 
motivo, o Governo Federal não teve condições de prestar 
um pouco mais de atenção a esse caso.

Com as últimas chuvas, aumenta também o risco 
de contaminação por leptospirose, doença transmitida 
pela urina do rato.

Outra questão complicada refere-se aos danos am-
bientais provocados por vazamentos de água contaminada 
por metais pesados, atingindo, por exemplo, a Baía de 
Sepetiba. Devido às chuvas, a água contaminada vazou 
dos reservatórios da Ingá Mercantil, em Itaguaí. Por falta 
de recursos, a UFRJ, responsável pelo programa emer-
gencial de tratamento de efluentes, foi suspendendo aos 
poucos o trabalho, até interrompê-lo completamente no 
fim de dezembro. A universidade recebia recursos da 
União, do Governo Estadual e da Prefeitura de Itaguaí, 
com base em uma ação civil pública. Por discordarem do 
método empregado pela Universidade, as 3 esferas go-
vernamentais conseguiram mudar a decisão em julho do 
ano passado, no Tribunal Regional Federal, suspendendo 
então os depósitos judiciais de R$5 milhões. No último 
19 de janeiro, a 7ª Vara Federal intimou novamente os 
3 réus a colaborarem com o trabalho da UFRJ. Espera 

-se, enfim, que esse impasse, que envolve também a 
SERLA e o IBAMA, seja logo resolvido. Enquanto isso, 
tramita na ALERJ um projeto de lei para transformar o 
terreno da Ingá Mercantil em área de relevante interesse 
de recuperação ambiental.

Todas essas medidas precisam, enfim, ser ava-
liadas com especial atenção e com a maior urgência, 
de modo a evitar a ocorrência de danos mais graves ao 
meio ambiente. Por esse motivo estou apresentando à 
Comissão de Meio Ambiente um requerimento de audi-
ência pública para ouvirmos representantes da SERLA, 
do IBAMA, da Ingá Mercantil, da UFRJ e do Ministério 
Público, a fim de obter esclarecimentos acerca do vaza-
mento de água contaminada na Baía de Sepetiba.

Vale notar que as chuvas no Rio de Janeiro e suas 
conseqüências danosas repercutem negativamente 
também sobre o setor de turismo, em benefício do qual 
tem sido notável e decisiva a contribuição prestada 
pelo Ministro do Turismo Sr. Walfrido dos Mares Guia, 
determinando investimentos importantes no Estado 
do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Quero parabeni-
zar o Ministro pelas brilhantes ações e destacar que, 
desde a criação do Ministério do Turismo, as divisas 
geradas pelo turismo dobraram. Tivemos um aumen-
to de 48% de turistas estrangeiros e a criação de 560 
mil novos empregos, reconhecendo-se o setor como 
um dos principais vetores de geração de emprego e 
renda. O programa de capacitação e qualificação é um 
exemplo de investimento profissional e empresarial 
na estruturação da oferta turística brasileira, além da 
ampliação dos investimentos para promoção do Brasil 
tanto externa como internamente.
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No setor de transportes, obtivemos também bons 
resultados a apresentar. Na Via Dutra, principal rodovia 
que atravessa a Baixada Fluminense, já iniciaram as 
obras de melhoria. No ano passado, justamente com 
esse propósito, apresentei à Comissão de Defesa do 
Consumidor requerimento de audiência pública, que 
foi realizada e contou com a presença do Diretor da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 
e do Presidente da Nova Dutra, Concessionária da 
Rodovia Presidente Dutra S.A. 

O pedido de urgência nas obras para duplicação 
da Via Dutra surtiu efeito. Assim , em outubro come-
çaram as obras por baixo do viaduto, para construção 
de uma pista marginal na rodovia, em São João de 
Meriti, com duas pistas de rolamento e acostamento, 
visando desafogar o trânsito e reduzir os congestio-
namentos, que ocorrem principalmente nos horários 
de maior fluxo de veículos. 

Com um custo de aproximadamente R$32 milhões, 
o projeto compreende a construção de 2 viadutos, com 
duas faixas de rolamento e acostamento. Um dos viadutos 
será construído sobre a Avenida Agostinho Porto, paralelo 
ao já existente na via expressa da Dutra, no quilômetro 70, 
no sentido Rio de Janeiro–São Paulo, e outro, no mesmo 
sentido, no quilômetro 170,9, sobre a linha férrea da em-
presa Supervia, na altura de Coelho da Rocha, também 
paralelo ao viaduto já existente na via expressa.

Com o mesmo intuito de garantir mais conforto 
e mais segurança à população e aos usuários de ve-
ículos automotores nas principais vias do Rio de Ja-
neiro, empenhei-me também em sucessivas gestões 
em favor da construção do Viaduto de Queimados. 
Fico, portanto, satisfeito ao assistir, já neste mês, ao 
início dessa importante obra para ligação da Rodovia 
Presidente Dutra ao Distrito Industrial de Queimados, 
beneficiando também os habitantes de Engenheiro 
Pedreira, em Japeri. Orçada em R$12 milhões de re-
ais, a obra deve ser concluída no prazo de 12 meses. 
O Viaduto vai reduzir em 16 quilômetros o acesso ao 
Distrito Industrial, que, assim, terá um novo impulso 
para o seu desenvolvimento, atraindo investimentos de 
diversas empresas, gerando empregos e renda. 

Para  concluir, reitero os apelos às autoridades 
responsáveis, em solidariedade à população do Es-
tado do Rio de Janeiro, lamentando os danos e, em 
especial, o elevado número de mortes em conseqü-
ência das chuvas.

Era, pois, o que tinha a dizer, na oportunidade 
em que as recentes chuvas acentuam a gravidade e a 
urgência do atendimento a essas principais questões e 
reivindicações relativas à região metropolitana do Rio 
de Janeiro e à Baixada Fluminense, compreendendo 

saúde pública, habitação, saneamento, meio ambiente, 
segurança e turismo.

Sr. Presidente, novamente faço um apelo aos nobres 
pares no sentido de que convençam suas Lideranças a 
votarmos o Orçamento o mais rapidamente possível. Os 
Ministérios não têm condições de resolver problemas tais 
como o do inundamento no Estado do Rio de Janeiro, 
assim como as questões de outros Estados, caso não 
haja a liberação do Orçamento, do qual dependemos para 
prestar serviços e promover melhoras no País.

Muito obrigado.
A SRA. SOCORRO GOMES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra.

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA SO-
CORRO GOMES QUE, ENTREGUE À RE-
VISÃO DA ORADORA, SERÁ POSTERIOR-
MENTE PUBLICADO.

O SR. MAURO PASSOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, também gostaria de fazer pronunciamen-
to de fé e de esperança em relação às privatizações 
não só da Companhia Vale do Rio Doce, mas também 
das demais empresas públicas brasileiras, no Governo 
passado. Dos recursos obtidos com a venda delas até 
agora não se sabe o destino. 

Esperamos que a CPI já aprovada pela Mesa Direto-
ra inicie o trabalho de averiguação para sabermos, dentro 
em breve, para onde foram os recursos obtidos com a 
venda do patrimônio público, Deputada Socorro Gomes. 
Assim  que concluirmos este período de convocação ex-
traordinária, devemos pautar a CPI, que certamente será 
muito esclarecedora para o povo brasileiro.

O que me trouxe hoje à tribuna foi a discussão, pela 
manhã, sobre a proposta relativa ao corte de gastos em 
campanhas eleitorais. Evidentemente, não é a reforma 
que se pretende, e muitas situações ainda vão perdu-
rar, mas já mostra que se quer evitar aqueles vultosos 
gastos de campanha que faziam com que as disputas 
eleitorais se tornassem totalmente desequilibradas. É 
evidente que alguém com capacidade de arrecadar 2 
ou 3 milhões para a campanha tem vantagem sobre 
aquele que faz campanha bastante tímida sob o ponto 
de vista da visibilidade do material distribuído.

Em boa hora discutimos o assunto. Agora deve-
mos definir o patamar de gastos de cada Deputado. 
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Isso vai trazer equilíbrio e transparência à disputa 
eleitoral.

Talvez até de forma inédita, tivemos a preocupação 
de divulgar pela Internet todas as nossas despesas de 
campanha, como também de que nos ajudou. Atitudes 
como esta são educativas. E, assim, caminhamos no 
sentido de melhorar a disputa eleitoral em nosso País.

A Casa, nesta convocação extraordinária, já deu 
grande passo ao aprovar a proposta de extinção do 
pagamento de salários extras aos Parlamentares e 
de redução do recesso parlamentar. Agora está em 
discussão a reforma política, cujo intuito é diminuir as 
despesas e propiciar equilíbrio à disputa eleitoral. 

Se  todas essas matérias foram apreciadas nes-
te breve período da convocação extraordinária, tanto a 
Mesa quanto os Deputados estarão de parabéns por 
cumprir a obrigação quanto a 3 grande entraves: as dis-
putas eleitorais; o recesso parlamentar; o pagamento de 
salários extras durante as convocações extraordinárias. 
Daqui para a frente vamos fazer campanha extremamen-
te cuidadosa em relação aos recursos e acabar com a 
desconfiança de que sempre há caixa 2 nas campanhas 
milionárias, nas quais há gastos excessivos que dese-
quilibram o processo eleitoral e o tornam desfavorável a 
determinadas candidaturas que porventura não tenham 
o apoio dos grandes grupos econômicos.

Sr. Presidente, está de parabéns a Casa! Na se-
gunda-feira, com a discussão e a votação das emen-
das, apresentaremos projeto que, embora inicial, já é 
sinal de que se quer para o futuro campanhas eleitorais 
mais transparentes.

O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, todos aqueles que nos ouvem neste momento, 
não tenho a menor dúvida de que um dos nossos 
adversários para a próxima campanha eleitoral, o 
PSDB, está caindo no desespero. 

A  recente declaração do ex-Presidente da Repú-
blica, Fernando Henrique Cardoso, é própria de quem 
achava que o Governo Lula não daria certo, mas hoje 
percebe que é muito melhor do que o seu.

Recentemente, na Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização, vi e ouvi a Senadora 
Lúcia Vânia fazer novamente comentário muito infeliz, 
sobre os recursos destinado à área de educação e às 
crianças brasileiras. Que Governo fez mais pela educação 
do País do que o atual? Acabamos de aprovar a criação 
do FUNDEB nesta Casa, que nos próximos anos vai pra-

ticamente dobrar o repasse de recursos para a educação 
básica no Brasil, do ensino infantil ao médio.

O PSDB não tem moral para criticar nem para falar 
de ética. Como disse a Deputada Socorro Gomes, duran-
te o seu Governo foram apurados mais de 300 bilhões 
com a venda de empresas estatais. E até hoje não se 
prestaram contas desse dinheiro ao povo brasileiro.

O Governo do PSDB entregou as rodovias brasi-
leiras totalmente danificadas e esburacadas ao Gover-
no Lula. Dos 55 mil quilômetros de rodovias do País, 
30 mil estão completamente abandonados. O Governo 
Lula lançou programa para a recuperação das rodovias 
e pretende até junho completá-lo.

Acabamos de votar nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 4.776, de 2005, que cria o Sistema Nacional de 
Gestão Florestal. 

Nos  últimos 20 anos, no sul e no sudeste do Pará, 
regiões que conheço muito bem, 80% das florestas fo-
ram derrubadas ou queimadas. Os castanhais de Ma-
rabá e tantas outras florestas ricas foram queimadas, 
inclusive com o incentivo de recursos federais. Após 
a onda de grilagem no Pará, o cidadão Cecílio Rego 
de Almeida declarou-se dono de mais de 5 milhões de 
hectares de florestas no Município de Altamira. Disputou 
na Justiça contra o Estado e obteve ganho de causa. 
Mas o Sistema Nacional de Gestão Florestal agora lhe 
mostra que não é mais dono de hectare algum. 

A grilagem, a pistolagem, a depredação ambiental, 
o uso irracional da terra acabarão, com a vigência desse 
projeto de lei, segundo o qual é possível fazer uso das 
riquezas florestais, mas de maneira sustentável. Em-
presas madeireiras voltarão a trabalhar, mas de acordo 
com ordenamento específico e com legitimação, para 
que sejam gerados mais empregos naquela região.

Parabenizo os Parlamentares por aprovar esse 
fantástico projeto, muito bem trabalhado e elaborado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, com a ajuda do 
Congresso Nacional, porque todos participamos ati-
vamente do debate.

Eram as considerações que tinha a fazer.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Agradeço, meu caro Presidente, 
a generosidade de me conceder esta oportunidade.

Desejo falar sobre as micro e pequenas empre-
sas. Sou autor do Projeto de Lei nº 3.496, de 2004, 
que dispõe sobre a redução de impostos e contribui-
ções federais devidas nos 3 primeiros anos de funcio-
namento por pequenas e microempresas. No primeiro 
ano, ficarão sem pagar impostos federais; no segundo 
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ano, pagarão com redução de 40%; no terceiro, com 
redução de 80%; e, no quarto ano, pagarão a totalida-
de dos impostos federais, desde que paguem direitos 
trabalhistas e previdenciários.

As pequenas e microempresas concordam com 
o teor do projeto, tanto que a Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio já o aprovou 
por unanimidade.

As pequenas e microempresas são importantes para 
o nosso País. Portanto, devemos valorizá-las, dar a elas 
estímulo para que cresçam. Mas que seus trabalhadores 
cresçam junto com elas. Não é possível discutir aqui projeto 
de lei que abra a oportunidade de redução de direitos tra-
balhistas. Em comparação aos trabalhadores de grandes e 
médias empresas, quem trabalha em microempresas tem 
poucos direitos. Nem têm sindicatos que os representem, 
porque não têm força de mobilização.

O projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas é importante, mas de forma alguma posso 
aceitar a possibilidade de que trabalhadores tenham 
a situação piorada num setor já fragilizado.

Caro Presidente, caros Parlamentares, tomem 
cuidado com essa discussão. No Brasil há sempre a 
vontade de tentar resolver o problema de pequenas, 
médias ou grandes empresas com a redução de direi-
tos trabalhistas. Peço a V.Exas. que   que reflitam sobre 
esse projeto. O problema das empresas de pequeno 
porte não é pagar o salário aos trabalhadores, o Fundo 
de Garantia e outros encargos trabalhistas, mas o alto 
custo dos tributos federais. Cobra-se das pequenas 
empresas o mesmo que se cobra de um banco ou de 
uma empresa como a Volkswagen.

Esse é o alerta que faço. Quero fazer o debate 
juntamente com meus parceiros para efetivar a melho-
ria e o crescimento das pequenas e microempresas 
responsáveis pela geração de empregos no Brasil, mas 
assegurando a melhoria das condições trabalhistas.

Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, companheiros e com-
panheiras, hoje pela manhã esta Casa deu um passo 
importante, significativo e fundamental para a aprova-
ção do projeto de lei que visa baratear e controlar de 
melhor forma os gastos com campanhas eleitorais. 

Foram inúmeros os destaques apresentados pelas 
bancadas de todos os partidos políticos. Conseguimos apro-
var o projeto na sua totalidade, com exceção dos destaques 
apresentados. Isso é muito importante, Sr. Presidente. Esta 

Nação, diante da crise por que ainda passamos, fica a se 
perguntar o que fará o Parlamento brasileiro para impedir 
o caixa dois praticado em campanhas anteriores.

Entendo  que é um passo importante. Não re-
solverá de todo o problema, mas o diminuirá signifi-
cativamente. Alguns itens do Projeto de Lei nº 5.855, 
de 2005, não foram destacados e, portanto, já estão 
aprovados. Devem ir ao Senado. Cito a proibição de 
distribuição, pelo candidato, de brindes à população, 
como camisetas, bonés ou quaisquer outros que re-
sultem em vantagem. Além desse, inúmeros itens im-
portantes também foram aprovados.

Esperamos, Sr. Presidente, ter capacidade de 
concluir, na próxima segunda-feira, esta votação, a 
fim de que o projeto vá ao Senado, e que a lei seja 
sancionada o mais rapidamente possível.

Aproveitando o tempo que me resta, passo a falar 
da minha preocupação quanto à Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, fartamente comentada. Trata-se de 
lei importante, não apenas porque amplia os segmentos 
econômicos que poderão aderir ao sistema simplifica-
do de tributação em nosso País, mas também porque 
permite a inclusão de número maior de trabalhadores, 
pois cria novo regime para as empresas que têm fatu-
ramento de 36 mil reais ao ano ou 3 mil reais ao mês. 
Entretanto, não podemos permitir que essa lei contenha 
qualquer dispositivo que retire direitos dos trabalhado-
res. A questão do FGTS não pode ser tratada aqui, mas 
está sendo proposta de forma clara.

As empresas com faturamento anual de até 36 
mil reais poderão recolher menos de 8% do FGTS, ou 
poderão recolher até 0,5%, caso o trabalhador concor-
de. Ora, é óbvio que, diante da ameaça do desempre-
go, o trabalhador vai ter de aceitar a proposta e vai ter 
subtraído um direito seu.

Faço apelo a todas as Lideranças partidárias 
para que não permitam, em hipótese alguma, que 
esse dispositivo continue a fazer parte do relatório do 
Deputado Luiz Carlos Hauly. O direito do trabalhador 
é sagrado. Não podemos permitir que ele recue em 
relação a seus direitos um milímetro sequer. 

Muito obrigada.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. AGNALDO MUNIZ (PP – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje estive-
ram no meu gabinete o Prefeito da cidade de Itapuã 
do Oeste, acompanhado de vários Vereadores, bem 
como o Prefeito de Machadinho d’Oeste.

Neste momento eles se encontram no Ministério das 
Cidades para pedir recursos em benefício de Machadinho 
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d’Oeste. Apoiamos a reivindicação porque os Municípios 
mais carentes de Rondônia precisam de ajuda federal. E 
o Governo Lula está disposto a acatar o pedido.

Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, apelamos para os Líderes partidários e 
para os Deputados que ainda negociam a aprovação da 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no sentido 
de que tenham a sensibilidade necessária para incluir 
entre as diversas categorias econômicas do segmento 
aquelas que se dedicam à produção cinematográfica 
e de audiovisual, bem como as empresas produtoras 
culturais da área de Artes Cênicas.

Há pouco tomei conhecimento, por intermédio do 
Deputado Vignatti, do PT, de que o entendimento que 
havia sido construído entre as Lideranças e a equipe 
econômica do Governo ia de vento em popa até que, 
de repente, houve objeção por parte de representantes 
do Ministério da Fazenda, o que é injustificável. 

Apenas para me restringir às áreas do Cinema 
e da produção audiovisual, esclareço que o País tem 
hoje grande representatividade. Uma das formas de 
aferirmos a produtividade e a representatividade do 
setor é a verificação do grande circuito de festivais. 
Temos aproximadamente 50 festivais nacionais de 
Cinema, o que permite a expansão da produção de 
longas-metragens, documentários e curtas, além da 
inserção do vídeo digital, que vem tomando conta de 
significativa parcela do mercado, criando assim, em todo 
o País, pequenas produtoras comandadas por jovens 
realizadores cinematográficos. Isso demonstra a força 
econômica e a pujança cultural do segmento.

Ao mesmo tempo em que defendemos a extensão 
dos benefícios às empresas de produção cinematográfica 
e audiovisual, às produtoras culturais e de Artes Cênicas, 
vemos hoje publicada nos jornais a captação recorde, pela 
Lei Rouanet, de quase 700 milhões de reais, que vão be-
neficiar mais de 12 mil projetos no território nacional.

Da mesma forma, no Ministério da Cultura, ve-
mos a multiplicação das oportunidades, por meio dos 
editais para apresentação e aprovação de projetos na 
área de documentários. Acaba também de ser aberto 
o prazo para lançamento de editais para o Consórcio 
Ibero-Americano, que vai permitir a cineastas, jovens 
diretores, realizadores e roteiristas a inclusão do produ-
to brasileiro no circuito de exibição e comercialização 
dos festivais ibero-americanos. 

É preciso, portanto, ter sensibilidade para incluir 
entre os beneficiários da Lei Geral das Micro e Peque-
nas Empresas o setor cinematográfico, de audiovisual, 
produtores culturais e da área de Artes Cênicas, e ser 
coerente com os estímulos que o Governo vem pro-
porcionando-lhes por meio do Ministério da Cultura e 
da captação de incentivos fiscais. 

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antenor Naspolini) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro com muita alegria e satisfação a 
aprovação, ontem, na Comissão Especial, da PEC nº 524, 
de 2002, que trata da revitalização hidroambiental e do 
desenvolvimento sustentável da Bacia do São Francisco.

Tive a oportunidade e o privilégio de presidir por 
quase 2 anos a Comissão. Ontem, conseguimos con-
cluir, com muito êxito, a apreciação do parecer do Depu-
tado Fernando Ferro, aprovado por unanimidade. 

Apesar  de ter sido reunião acalorada, com muitas 
discussões, que ajudaram bastante na conclusão do pa-
recer, saímos de lá conscientes de que colocamos à dis-
posição desta Casa, para aprovação – quem sabe? – nos 
próximos dias, parecer que atende à expectativa de todos 
os ribeirinhos, principalmente da população dos 504 Muni-
cípios, 14 milhões de brasileiros, que vive na região.

Com a aprovação do parecer à PEC, anseio da so-
ciedade brasileira, principalmente da população ribeirinha, 
contribuímos para a definitiva recuperação hidroambiental 
da Bacia do Rio São Francisco com o repasse de recursos 
no valor aproximado de 300 milhões de reais.

Precisávamos exatamente desse instrumento 
legislativo, originário do Senado Federal, de autoria 
do Senador Antônio Carlos Valadares. Nesta Casa, foi 
aprovado na Comissão que presidi, sob a Relatoria do 
Deputado Fernando Ferro e com o apoio dos Deputados 
dos Estados de Sergipe, Alagoas, Bahia. Cito espe-
cialmente a contribuição dos Deputados José Carlos 
Machado, José Rocha, Luiz Carreira, entre outros. 

Agradeço a S.Exas. o apoio e parabenizo a Co-
missão por aprovar mais esse instrumento de pro-
gresso, desenvolvimento e inclusão social da Bacia 
do São Francisco. 

Muito obrigado.

O Sr. Antenor Naspolini, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Aldo Rebelo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apresen-
tação de proposições.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Dr. Benedito Dias PP 

Eduardo Seabra PTB 
Evandro Milhomen PSB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Babá PSOL 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 11
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AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Hamilton Casara PSDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Darci Coelho PP 
Edmundo Galdino PDT 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
André Figueiredo PDT 
Antenor Naspolini PSDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Bismarck Maia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 

José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Marcelo Castro PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PFL 
Maurício Rands PT 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PFL 
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Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL 
José Thomaz Nonô PFL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PL 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 30

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Aracely de Paula PL 

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 43

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9
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RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Almir Moura PFL 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Fred Kohler PMDB 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMR 
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 
Reinaldo Gripp PL 
Renato Cozzolino PDT 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Amauri Gasques PL 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Ary Kara PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 

Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PSOL 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
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 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 51

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
Osório Adriano PFL 
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Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PL 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Alex Canziani PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL 
Osmar Serraglio PMDB 
Ricardo Barros PP 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Alceu Collares PDT 
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 
Luciana Genro PSOL 
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 367 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O  SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Peço à 
Deputada Luiza Erundina de Sousa, do Estado de 
São Paulo, que assuma a presidência dos nossos 
trabalhos.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pela 
Sra. Luiza Erundina, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.
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A  SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Item 1.

MENSAGEM Nº 800, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 800, de 2005, que submete, ao Con-
gresso Nacional, o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa, relativo à 
construção de uma Ponte Rodoviária sobre o 
Rio Oiapoque, ligando a Guiana Francesa e 
o Estado do Amapá, assinado em Paris, em 
15 de julho de 2005, e sua Emenda de 21 de 
outubro de 2005. Pendente de parecer das Co-
missões: de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional; da Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional; de Viação e 
Transportes; de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à mensagem, 
pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, ao Sr. Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presiden-
ta, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional examinou exaustivamente a matéria. Ela foi 
debatida, discutida e aprovada por unanimidade, pela 
importância da obra a ser realizada.

O parecer é pela aprovação da matéria.
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – O pa-

recer conclui por projeto de decreto legislativo. 
A SRA. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto de 
decreto legislativo, pela Comissão da Amazônia, Inte-
gração Nacional e de Desenvolvimento Regional, ao 
Sr. Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Para emitir parecer.) – Sra. Presidenta, 
Deputada Luiza Erundina, Sras. e Srs. Deputados, 
temos em mão requerimento para constituição de 
Comissão Externa para averiguar, in loco, a matéria 
tratada pela Mensagem nº 800, do Poder Executivo, 
que submete ao Congresso Nacional o texto do acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da França relativo à construção de uma pon-
te rodoviária sobre o Rio Oiapoque, ligando a Guiana 
Francesa e o Estado do Amapá. 

Esse  acordo foi assinado em Paris, no dia 15 
de julho de 2005, e a sua emenda data de 21 de ou-
tubro de 2005.

Ao analisar os elementos que constam nessa 
mensagem, nós nos manifestamos favoráveis, por-
que atende a todos os requisitos legais e jurídicos 
necessários. 

A  SR. PRESIDENTA (Luiza Erundina) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer ao projeto de decreto 
legislativo, pela Comissão de Viação e Transportes, ao 
Sr. Deputado Hélio Esteves

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT – AP. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. 
e Sr. Deputados, a Comissão de Viação e Transportes, 
ao estudar a importância desse projeto, decidiu pela 
sua aprovação, por unanimidade. 

O parecer é favorável.
Quero, neste momento, na qualidade de ama-

paense – moro justamente naquela localidade pró-
xima à fronteira –, dizer que essa ponte é aspiração 
de há muito tempo do povo amapaense. É aspiração 
de integração não apenas do Estado do Amapá com 
a Guiana Francesa, mas também do Brasil com este 
Departamento de Ultramar da França.

A Guiana Francesa é muito importante para a União 
Européia porque lá está localizada a sua base de lança-
mento de foguetes e de satélites, que trará mais intercâm-
bio cultural, tecnológico e comercial para a região.

É uma satisfação para todos nós, do Amapá, prin-
cipalmente para mim, fazer parte desse processo. Sou 
da base de apoio ao Governo Lula e vi o quanto S.Exa. 
se empenhou para que este acordo se transformasse 
em realidade, para que fosse constituída comissão bi-
lateral para tratar da construção da ponte.

Com a ponte binacional de integração do Amapá 
à Guiana Francesa, da França ao Brasil e – por que 
não dizer, por termos ali a fronteira do MERCOSUL? 
– à União Européia.

Parabenizamos todas as Comissões, especial-
mente a Comissão de Viação e Transportes, pela apro-
vação do projeto, assim como todos aqueles que se 
envolveram direta e indiretamente para que hoje a 
construção da ponte fosse uma realidade e para que 
fossem efetivadas todas as tramitações necessárias 
para a sua construção. 

Parabéns a todas as Comissões, ao Governo Fe-
deral, ao Governo do Estado do Amapá e à Prefeitura 
Municipal de Oiapoque, que vive a expectativa de de-
senvolvimento com a construção daquela ponte. 

Muito obrigado.

A Sra. Luiza Erundina, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Caldas, 
4º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer ao projeto de decreto 
legislativo, pela Comissão de Finanças e Tributação, 
ao Deputado Evandro Milhomen.

O SR. EVANDRO MILHOMEN (PSB – AP. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, gostaria de pedir a esta Casa e às suas Lideranças 
especial atenção para a matéria, que, como disse o 
Deputado Hélio Esteves, é de grande importância.

O projeto tramita na Casa há algum tempo e atende 
a uma luta de quase 10 anos. Trata-se de ligar o Brasil à 
União Européia e de tirar do atraso o Amapá, cujo desen-
volvimento está em jogo, bem como o da Amazônia.

Assim, apelamos para a nobreza das Lideranças 
desta Casa, independentemente de bandeiras parti-
dárias ou ideológicas, no sentido de que aprovem o 
projeto em questão, de extrema importância para o 
Estado do Amapá, para a Amazônia e para o País em 
sua relação com a União Européia.

Concluo, Sr. Presidente, parabenizando o Gover-
no e esta Casa, sobretudo o Presidente Aldo Rebelo, 
por ter incluído em pauta a matéria.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Concedo 

a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ao 
Sr. Deputado Rodrigo Maia

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é 
pela constitucionalidade da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Deputado, 
o pronunciamento de V.Exa. bateu o recorde de rapi-
dez. Vai ser registrado no Guiness Book.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, quando se 
coloca matéria em votação sem que tenha havido discussão 
nas Comissões, a única forma que temos de colaborar é 
votando pela sua constitucionalidade e relevância, apesar 
de que, no mérito, cobraremos votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – O parecer 
é pela constitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRI-
TOS, DECLARO ENCERRADA A DISCUS-
SÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.139, de 2006:

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, relativo à 

construção de uma Ponte Rodoviária sobre 
o Rio Oiapoque, ligando a Guiana Francesa 
e o Estado do Amapá, assinado em Paris, 
em 15 de julho de 2005, e sua Emenda de 
21 de outubro de 2005. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Francesa, relativo à construção de 
uma ponte rodoviária sobre o Rio Oiapoque ligando a 
Guiana Francesa e o estado do Amapá. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO. 
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Verifica-
ção concedida.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL está 
em obstrução. 

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PSDB se declara em obstrução.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
pedida verificação de quorum em relação a quê? Não 
entendi. O projeto foi submetido à votação?

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – O item 1 
da pauta foi submetido à votação, e o PFL pediu veri-
ficação de quorum.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedimos a 
V.Exa. que abra o painel eletrônico para a votação.

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos perplexos com o pedido de verificação da votação 
de matéria de grande relevância para a integração de 
toda aquela região.

O SR. RODRIGO MAIA – Gosto de tomar deci-
sões que deixam o Plenário perplexo, Sr. Presidente. 

O SR. MARCONDES GADELHA – Não há sequer 
explicação por parte da Liderança do PFL. Não sabe-
mos o que S.Exa. pretende obstruir neste momento: 
se é a construção da ponte ou se é simplesmente um 
pretexto para derrubar a sessão.

O PFL quer impedir a votação não apenas desta 
matéria, mas também de outras que trarão avanços 
importantes para a seqüência de sessões desta Casa. 
Há  uma série de outras matérias a serem votadas. 

Hoje o Presidente Aldo Rebelo anunciou a votação 
das emendas e dos destaques do projeto de reforma 
política para segunda-feira. Há 3 medidas provisórias 
que passarão a trancar a pauta a partir de amanhã.

Não é hora de entravar o andamento nem de di-
ficultar a celeridade dos trabalhos desta Casa. Não é 
isso o que a Nação espera do Congresso Nacional e 
do Partido da Frente Liberal.

Gostaríamos de uma explicação, pelo menos, 
para atitude tão insólita, no momento em que a Casa 
luta contra a premência do tempo, tendo em vista a 
sessão de abertura da nova Legislatura a partir de 
quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Para orien-
tar a bancada, como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PTC? (Pausa.) 
Como vota o PMR? (Pausa.) 
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PSOL? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PCdoB? 
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedimos 
à bancada que se posicione e, ao mesmo tempo, faze-
mos um apelo à Liderança do PFL. Trata-se de matéria 
de interesse do Brasil. Fizemos acordo para a votação 
dessas matérias. É muito importante trabalhar com a 
idéia de que discutimos questão relativa ao nosso País. 

Não é interesse nem do PCdoB nem de outro partido 
obstruir entendimento dessa natureza. 

O nosso partido se posiciona favoravelmente à 
aprovação da matéria e apóia o acordo França-Brasil. 
É  importante, para as nossas relações comerciais, 
culturais e sociais, o desenvolvimento desse trabalho 
com a União Européia, partindo desse relacionamen-
to com a França.

Sr. Presidente, voto “sim” e faço um apelo ao Líder 
do PFL para que saia da obstrução e vote conforme 
o acordo. Dessa forma, as matérias serão apreciadas 
sem votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Como vota 
o PPS, Deputado Colbert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
é favorável à construção de ponte que ligue o Brasil 
à Guiana Francesa. Absolutamente necessária, por 
ser do interesse do Estado, a obra nos une a países 
distantes e à Comunidade Européia. Estive naquela 
região e sei dessa necessidade.

Mas tão importante quanto isso também é, logo 
em seguida, o acordo que se quer estabelecer com a 
Argentina para a circulação e o tráfico de armas de 
fogo e munição. Sou membro da CPI do Tráfico de Ar-
mas e sei que o País precisa desse documento que a 
Argentina pode subscrever.

Cito também o acordo com a Bolívia e o Chile 
no que diz respeito à Justiça gratuita, também com 
permissão de residência, estudo e trabalho para bra-
sileiros e bolivianos.

Por último, Sr. Presidente, há o pedido de insta-
lação de Comissão Externa para investigar a morte de 
mulheres em Pernambuco.

Mas tudo isso pode ser obstruído por decisão 
que espero seja modificada. 

O PPS é favorável à matéria. Queremos man-
ter a sessão e votar. O PPS orienta o voto “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Como 
vota o PDT?

O SR. EDMUNDO GALDINO (PDT – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PDT encaminha favoravelmente à matéria e faz apelo 
ao Líder do PFL para que retire o pedido de verifica-
ção da votação.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não houve 
acordo em relação aos itens da pauta da tarde de hoje. 
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Aliás, estavam previstas para serem votadas outras 
matérias. O Dr. Mozart sabe quais são. Mas foram re-
tiradas da pauta. Parece-me que ficaram apenas os 
decretos. 

Quando não há quorum para deliberar, o mínimo 
que se tem a fazer é consultar as Lideranças para a 
votação da matéria. Para não parecer intransigência 
de minha parte, retiro o requerimento. Mas, a partir 
da próxima sessão, vou pedir verificação da votação 
e sair do plenário para que não haja nenhum tipo de 
problema. 

Não há intransigência de minha parte. Na falta de 
quorum, tem de haver acordo de Lideranças para a 
votação, inclusive de decreto legislativo, mesmo porque 
essas matérias não passaram pelas Comissões.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, re-
tirado o pedido de verificação da votação, liquida-se 
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Falta votar 
a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – A Mesa 
agradece ao Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, a 
compreensão. O Brasil ganha com isso.

O  SR. DR. BENEDITO DIAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em caráter 
excepcional, antes de votar a redação final, concedo 
a palavra a V.Exa., que estava inscrito.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, primeiramente, quero agradecer ao 
Líder do PFL, Deputado Rodrigo Maia, a boa vontade 
de retirar o pedido de verificação da votação.

Hoje apreciamos nesta Casa legislativa a Mensa-
gem Presidencial nº 800, de 2005, que trata do texto do 
acordo entre os Governos brasileiro e francês, relativo 
à construção de ponte rodoviária sobre o Rio Oiapoque 
que liga a Guiana Francesa ao Estado do Amapá.

Esse  acordo foi assinado por autoridades diplo-
máticas brasileiras e francesas em Paris no dia 15 de 
julho de 2005.

Representante não apenas do Estado do Ama-
pá, mas também de toda a Região Norte, não poderia 
deixar de registrar nos Anais desta Casa a importân-
cia da aprovação desta mensagem presidencial, pois, 
além de consolidar um marco na infra-estrutura, há 
muito reclamado pelo povo da região, coaduna-se com 
as necessidades de integração dos Estados naquele 

espaço regional, especialmente no que se refere ao 
incremento das vias de circulação e do intercâmbio 
comercial.

Ressalto também a relevância da integração 
cultural que aquela ponte, cujo projeto é verdadeira 
obra de arte, propiciará ao estreitamento das relações 
socioeconômicas entre os habitantes do meu querido 
Estado do Amapá e da Guiana Francesa.

No plano econômico, não tenho dúvidas de que 
essa importante obra tornará possível, mediante gran-
de impulso às forças produtivas da região e de seu 
entorno, a geração de emprego e o incremento da 
circulação de produtos trazidos pelo aumento do co-
mércio bilateral.

Ademais, a construção da ponte representará, 
certamente, grande impulso ao desenvolvimento e à 
consolidação dos pólos voltados para o ecoturismo.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é preciso registrar que a obra, elevando o rela-
cionamento entre os 2 países, intensificará ainda mais 
as já consolidadas relações entre Brasil e França.

Por  isso estou seguro de que a mensagem pre-
sidencial ora em exame obterá apoio irrestrito dos no-
bres Parlamentares.

É o apelo que faço aos colegas, por causa da 
grande importância dessa obra para o Amapá e par ao 
Brasil, que proporcionará o intercâmbio cultural e eco-
nômico, bem como a geração de emprego e renda.

Agradeço, mais uma vez, ao Líder do PFL o bom 
senso de retirar o pedido de verificação de quorum 
para garantir a votação desta matéria.

Muito obrigado.
O SR. HÉLIO ESTEVES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. HÉLIO ESTEVES (PT – AP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome do povo 
amapaense, agradeço ao Deputado Rodrigo Maia o bom 
senso de retirar o pedido de verificação de quorum.

Conhecemos as suas razões. Acima de tudo, o 
povo amapaense se sente grato pela cortesia de S.Exa., 
ao liberar a apreciação deste projeto de importância 
fundamental para o desenvolvimento não só do Amapá, 
mas também, conforme disse, para a integração nacio-
nal. A ponte vai interligar o Brasil à Guiana Francesa 
e, quiçá, o MERCOSUL à União Européia.

Deputado Rodrigo Maia, mais uma vez a popu-
lação amapaense e todos os Parlamentares daquele 
Estado agradecem a V.Exa. a compreensão.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 2.139, DE 2006

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa, relativo à 
construção de uma ponte rodoviária sobre 
o Rio Oiapoque, ligando a Guiana Francesa 
e o Estado do Amapá, assinado em Paris, 
em 15 de julho de 2005, e sua Emenda de 
21 de outubro de 2005. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Francesa, relativo à construção de 
uma ponte rodoviária sobre o Rio Oiapoque, ligando 
a Guiana Francesa e o Estado do Amapá, assinado 
em Paris, em 15 de julho de 2005, e sua Emenda de 
21 de outubro de 2005. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

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

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – An-
tonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço 
aos Deputados do Amapá as palavras e parabenizo, 
principalmente, o Senador José Sarney, nosso sempre 
Líder, Presidente e amigo.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante o proces-

so de votação não pode haver interferências. Que se 
respeite o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.375-B, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.375-B, de 2004, 
que aprova o texto do Memorando de En-
tendimento entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina para o 
Estabelecimento de um Mecanismo Perma-
nente de Intercâmbio de Informações sobre 
Circulação e o Tráfico Ilícito de Armas de 
Fogo, Munições, Explosivos e Outros Mate-
riais Correlatos, assinado em Buenos Aires, 
em 16 de outubro de 2003; tendo parece-
res: da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, pela aprova-
ção (Relator: Deputado Wanderval Santos); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Deputado José Eduardo Cardozo).

O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há ora-
dores inscritos.

Para discutir favoravelmente à matéria, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Tarcísio Zimmermann. 
(Pausa.) 

Não Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.375, de 2004:

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de 

Entendimento entre a República Federativa do Brasil 
e a República Argentina para o Estabelecimento de 
um Mecanismo Permanente de Intercâmbio de Infor-
mações sobre Circulação e o Tráfico Ilícito de Armas 
de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais 
Correlatos, assinado em Buenos Aires, em 16 de ou-
tubro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando de Entendi-
mento, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
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Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte
redação final DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.375-C, DE 2004

Aprova o texto do Memorando de En-
tendimento entre a República Federativa 
do Brasil e a República Argentina para o 
Estabelecimento de um Mecanismo Perma-
nente de Intercâmbio de Informações sobre 
a Circulação e o Tráfico Ilícito de Armas de 
Fogo, Munições, Explosivos e Outros Mate-
riais Correlatos, assinado em Buenos Aires, 
em 16 de outubro de 2003.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de 

Entendimento entre a República Federativa do Bra-
sil e a República Argentina para o Estabelecimento 
de um Mecanismo Permanente de Intercâmbio de 
Informações sobre a Circulação e o Tráfico Ilícito de 
Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Ma-
teriais Correlatos, assinado em Buenos Aires, em 16 
de outubro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Memorando de Entendi-
mento, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional.

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

Sala das Sessões,9 de fevereiro de 2006.  –  
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aprovei-
to a oportunidade para agradecer ao nobre Deputado 
Rodrigo Maia.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Item 3 da 
pauta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.380-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores e  
de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.380-A, de 2004, 
que aprova o texto do Acordo sobre o Be-
nefício da Justiça Gratuita e a Assistência 
Jurídica Gratuita entre os Estados Partes do 
Mercosul, a República da Bolívia e a Repú-
blica do Chile, celebrado em Florianópolis, 
em 15 de dezembro de 2000; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa e, no mé-
rito, pela aprovação (Relatora: Deputada 
Ann Pontes).

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há orado-
res inscritos.

Para discutir favoravelmente à matéria, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.) .

Para discutir favoravelmente à matéria, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, venho de um Es-
tado que faz fronteira com a Bolívia, tal como o Es-
tado do Acre, do nobre Deputado Nilson Mourão. E a 
relação da população fronteiriça há séculos se man-
tém amistosa.

O fortalecimento das relações internacionais en-
tre o Brasil e a Bolívia, principalmente agora quando 
os bolivianos têm novo Presidente, nova relação po-
lítica, é muito importante para garantir a estabilidade 
daquele país.

A  relação de amizade antiquíssima existente en-
tre os povos de Guajará-Mirim e Guaiaramirim é muito 
importante para manter a estabilidade, porque há con-
flitos sociais em ambos os países, e a construção de 
instrumentos legais, tratados e convênios entre os 2 
países, serve não só para realçar os laços de amizade, 
como também para garantir o equilíbrio econômico e 
social desse país que nos é muito grato.

Por essa razão, sou favorável à aprovação do 
projeto de decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Com a pa-
lavra o Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.) .
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Com a palavra o Deputado Tarcísio Zimmermann. 
(Pausa.).

Não Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.380, de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre o 

Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica 
Gratuita entre os Estados Partes do Mercosul, a Repú-
blica da Bolívia e a República do Chile, celebrado em 
Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.380-B, DE 2004

Aprova o texto do Acordo sobre o Be-
nefício da Justiça Gratuita e a Assistência 
Jurídica Gratuita entre os Estados Partes do 
Mercosul, a República da Bolívia e a Repú-
blica do Chile, celebrado em Florianópolis, 
em 15 de dezembro de 2000. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre o 

Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica 
Gratuita entre os Estados Partes do Mercosul, a Repú-
blica da Bolívia e a República do Chile, celebrado em 
Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

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

Sala  das  Sessões, 9 de fevereiro de 2006.  –  
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O  SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
pedimos verificação da votação por entendermos que 
estes projetos de decreto legislativo, que tratam de acor-
dos internacionais, têm certa relevância. É importante 
observar que não podemos ir além dos 2 próximos 
itens, que são projetos de decreto legislativo.

O PFL não concorda com a realização de qual-
quer outra votação além da do item V da pauta.

O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Item 4.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.735-A, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.735-A, de 2005, que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bolívia para Permissão de 
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais 
Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos, celebra-
do em Santa Cruz da Serra, em 8 de julho de 
2004; tendo parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Deputado Nelson Pellegrino).

O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Para dis-
cutir favoravelmente à matéria, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Nilson Mourão.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, trata-se de mais um acor-
do de cooperação entre o Brasil e a Bolívia.

Na condição de acreano, vejo este acordo como ex-
tremamente necessário, pelo número de brasileiros que 
trabalham e estudam em território boliviano e pelo número 
de nacionais bolivianos que estão em nosso País.

A celebração desse acordo é necessária e im-
portante para que se aprofundem ainda mais os laços 
entre os povos brasileiro e boliviano.

Sr. Presidente, defendo que esta Casa vote fa-
voravelmente à matéria.

O  SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Lideran-
ça do PFL anunciou que não concordaria com a votação 
dos itens seguintes ao item 5 da pauta. No entanto, quere-
mos dirigir um apelo ao partido em favor do requerimento 
encaminhado pela Deputada Luiza Erundina, pela cons-
tituição de Comissão Externa para a apuração de crimes 
de violência doméstica ocorridos em Pernambuco.

Sr. Presidente, trata-se de matéria politicamente 
neutra. Quero crer que, com a tolerância, a boa vonta-
de e o comprometimento que sempre teve o PFL em 
relação à causa dos direitos humanos, seus membros 
hão de concordar com o nosso pleito.

Apelamos ao PFL para que contribua no sentido de 
que, de uma forma ou de outra, lancemos alguma luz sobre 
esses crimes que assustam o Estado de Pernambuco.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, diante 
do apelo da Deputada Luiza Erundina, a Liderança do 
PFL concorda com a votação do requerimento de ins-
talação de Comissão Externa apresentado por S.Exa., 
por entender relevante.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – A Mesa 
agradece a V.Exa. o espírito democrático.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Não Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA:

O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.735, de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bolívia para Permissão de Residência, 
Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros 
e Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da Serra, em 
08 de julho de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas.) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.735-B, DE 2005

Aprova o texto do Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Bolívia para 
Permissão de Residência, Estudo e Traba-
lho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e 
Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da 
Serra, em 8 de julho de 2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bolívia para Permissão de Residência, 
Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros 
e Bolivianos, celebrado em Santa Cruz da Serra, em 
8 de julho de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala das  Sessões, 9  de fevereiro de 2006.  –  
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O  SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Item 5.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.736-B, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.736-B, de 2005, 
que aprova o texto do Acordo Complemen-
tar na Área de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Peru, assinado em Brasília, em 
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20 de agosto de 2004; tendo pareceres das 
Comissões: da Amazônia, Integração Na-
cional e de Desenvolvimento Regional, pela 
aprovação (Relator: Deputado Zico Bronze-
ado); de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, pela aprovação (Relator: Depu-
tado Paulo Baltazar); e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(Relator: Deputado Odair Cunha).

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em dis-
cussão. (Pausa.)

Não Havendo mais Oradores Inscritos, Declaro 
Encerrada a Discussão.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.736, de 2005.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Comple-

mentar na Área de Recursos Naturais e Meio Ambiente 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru, assinado em Brasília, 
em 20 de agosto de 2004. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Há sobre 

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.736-C, DE 2005

Aprova o texto do Acordo Complemen-
tar na Área de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente ao Acordo Básico de Coopera-
ção Técnica e Científica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República do Peru, assinado em 
Brasília, em 20 de agosto de 2004. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Comple-

mentar na Área de Recursos Naturais e Meio Ambiente 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru, assinado em Brasília, 
em 20 de agosto de 2004. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

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

Sala das Sessões,  9 de fevereiro de  2006.  –  
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que a aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Sobre a mesa 

o Requerimento nº 3.662, de autoria da Sra. Deputada 
Luiza Erundina e outras Deputadas, no seguinte teor:

REQUERIMENTO Nº 3.662, DE 2006 
(Da Senhora Deputada Luiza Erundina e Outros)

“Requer a constituição de Comissão 
Externa para averiguar IN LOCO, os recen-
tes casos de violência doméstica ocorridos 
no Estado de Pernambuco.“

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 38 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, a constituição de 
Comissão Externa, com ônus para a Câmara dos Depu-
tados, para averiguar in loco, os recentes casos de 
violência doméstica ocorridos no Estado de Pernam-
buco, que resultaram em morte das vítimas.

Conforme explicita o art. 2º, § 4º, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, esclareço que a ma-
téria a ser tratada na Comissão Externa guarda relação 
e é pertinente ao PL nº 4.559, de 2004, de autoria do 
Poder Executivo, constante da pauta da Convocação 
Extraordinária do Congresso Nacional.

Justificação

Desde o início deste ano já foram registrados 39 
casos de assassinatos de mulheres. Só em janeiro fo-
ram 37 casos, 32% a mais do que no mesmo período, 
em 2005. Segundo dados do Projeto Observatório da 
Violência Contra a Mulher, de 2002 a 2004, aconte-
ceram 528 homicídios de mulheres em Pernambuco. 
Recife é apontado como o município mais violento, 
sendo que 56% dos assassinatos ocorridos neste pe-
ríodo concentraram-se em apenas 10 bairros. 

Encontra-se na pauta da Convocação Extraordiná-
ria do Congresso Nacional o PL nº 4.559, de 2004, que 
“cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
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familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 
da Constituição Federal e dá outras providências”. 

A constituição desta Comissão Externa se faz ne-
cessária para que os Parlamentares verifiquem, in loco, 
uma situação alarmante e se instruam para a discussão 
e votação do referido projeto, uma vez que a maioria dos 
assassinatos ocorridos foram por violência doméstica.

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tada Iara Bernardi, PT/SP, Deputada Fátima Bezerra, 
PT/RN, Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM, 
Deputada Luiza Erundina, PSB/SP, Deputada Maria He-
lena, PSB/RR, Deputada Alice Portugal, PCdoB/BA.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Para enca-
minhar a votação, concedo a palavra à nobre Deputada 
Luiza Erundina, que falará a favor da matéria.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Sem revi-
são da oradora.) – Sr. Presidente, colegas Parlamenta-
res, esse requerimento, subscrito por 4 Sras. Deputadas 
que coordenam a bancada feminina e apoiado pelos 
Líderes de todas as bancadas com assento nesta Casa, 
destina-se a atender à necessidade de esta Casa se 
fazer presente junto às autoridades federais, estaduais 
e municipais que buscam estabelecer uma política de 
prevenção e de punição rigorosa dos crimes bárbaros 
que se sucedem no Brasil, particularmente no Estado 
de Pernambuco, onde nos primeiros 38 dias de 2006 
já foram assassinadas barbaramente 44 mulheres, a 
maioria em ambiente doméstico.

Esses crimes precisam ser elucidados e punidos 
severamente, mas sobretudo as autoridades e o Poder 
Público precisam estabelecer uma política nacional, es-
tadual e municipal para a prevenção de crimes dessa 
ordem, que vitimam mulheres do povo e atingem todos 
nós brasileiros e brasileiras que entendemos que os di-
reitos humanos precisam ser preservados e respeitados 
com o rigor e o empenho das autoridades deste País.

Agradeço  aos nobres pares o apoio a esse re-
querimento. Com a sua aprovação, que espero se dê 
na tarde de hoje, talvez na próxima semana – quem 
sabe? – a bancada feminina poderá deslocar-se até 
aquele Estado, em representação pluripartidária. 

Dessa forma, a Casa demonstrará seu apoio às 
iniciativas e às ações governamentais que acontecem 
naquele Estado.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Em vota-

ção o Requerimento nº 3.662, de 2005, da Deputada 
Luiza Erundina. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Como vo-
tam os Srs. Líderes?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a po-
sição do PPS é favorável. Queremos que a Deputada 

Luiza Erundina nos inclua, a nós homens, porque a 
responsabilidade pela apuração desses fatos é não 
apenas da bancada feminina. A maioria desses crimes 
são cometidos por homens, às vezes pelos próprios 
companheiros, muitas vezes dentro de casa, e a pu-
nição tem de ser exemplar. 

Pernambuco, lamentavelmente, apresenta um nú-
mero maior de assassinatos de mulheres do que os outros 
Estados. Precisamos identificar as causas desses índices. 
Trata-se de uma responsabilidade deste Poder.

Por tudo isso, aprovamos a iniciativa da Deputada 
Luiza Erundina e esperamos propostas claras e consisten-
tes para inibir, coibir e punir práticas dessa natureza.

Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também 
queremos expressar nosso apoio ao requerimento da 
Deputada Luiza Erundina.

Na semana passada fizemos um pronunciamento a 
respeito da violência no Estado de Pernambuco, principal-
mente a violência cometida contra as mulheres. Segundo 
avaliamos, isso está acontecendo por falta de políticas 
públicas. Aliás, até fizemos inserir nos Anais desta Casa 
uma carta do Movimento Feminista de Pernambuco. São 
67 organizações que cobram das diversas esferas de 
Poder providências em relação a essa questão. 

Considero  oportuno o requerimento da nossa 
companheira de partido, a Deputada Luiza Erundina, 
e, na qualidade de Deputado pernambucano, estou 
disposto a integrar a Comissão Externa para obser-
var in loco a situação. Como disse o companheiro da 
Bahia, que me antecedeu, a Comissão não deve ser 
integrada apenas por mulheres.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Os Srs. 
Deputados que o aprovam permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Está en-

cerrada a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar a presença nesta Casa de uma comitiva que 
veio da cidade de Machadinho d’Oeste, Estado de Ron-
dônia. Essa comitiva é integrada pelo Prefeito Flávio, por 
todos os Vereadores do Município, por presidentes de 
sindicatos, seringueiros, donas de casa e representantes 
da associação de mulheres. Eles vieram de Machadinho 
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d’Oeste em um microônibus, tendo percorrido mais de 
4 mil quilômetros, boa parte em estradas de chão.

Numa conferência municipal realizada no ano pas-
sado, em que a sociedade organizada, juntamente com a 
Prefeitura, resolveu repensar o desenvolvimento da cidade, 
houve a decisão de tomar várias iniciativas; uma delas é 
esta vinda a Brasília para discutir ações governamentais 
com os Ministérios. Nesta  semana foram realizadas au-
diências com Ministros e Secretários de Estado, a fim de 
viabilizar um modelo de desenvolvimento para a região de 
Machadinho d’Oeste e para o Estado de Rondônia.

Parabenizo o Prefeito, os Vereadores e, em par-
ticular, nosso companheiro Cidão, pelo empenho na 
mobilização da sociedade civil e por terem percorrido 
milhares de quilômetros para tratar do desenvolvimento 
e do crescimento daquela região. 

No passado, ocorreram ali vários conflitos fundiá-
rios, e agora há um esforço para desenvolver a região 
sem destruir o meio ambiente. 

Parabéns à comitiva, que está no plenário neste 
momento.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por 
intermédio de V.Exa., solicito ao Presidente Aldo Re-
belo e à Mesa que, durante a convocação extraordi-
nária, seja incluído na pauta, para apreciação por este 
Plenário, projeto de minha autoria que estabelece a 
obrigatoriedade da realização de prévias pelos parti-
dos políticos nas eleições majoritárias. 

Esse projeto, Sr. Presidente, tramitou em todas 
as Comissões e obteve parecer favorável, mas lamen-
tavelmente parece que está havendo algum empecilho 
à sua vinda para a apreciação deste Plenário. 

É o apelo que faço ao Presidente da Casa, por 
intermédio de V.Exa., que sem dúvida é uma das figu-
ras mais proeminentes da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – É muito 
pertinente e relevante esse projeto de lei, que visa ao 
exercício da democracia.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas registrar meu apoio à iniciativa da Deputada 
Luiza Erundina. Temo-nos manifestado sobre esses 
acontecimentos que envolvem assassinatos de mulhe-
res em Pernambuco, uma situação calamitosa, uma 

tragédia sem precedentes. Este ano os índices estão 
alarmantes, de modo que a iniciativa é oportuna. In-
clusive, recentemente foi realizada uma reunião com 
a Ministra Nilcéa Freire em Recife.

Queremos  registrar que a Câmara dos Deputados 
tem um projeto de lei sobre a política de instalação de de-
legacias de mulheres em todo o País, o que também pode 
contribuir para essa iniciativa da Deputada; é importante, 
porém, que a Casa se debruce sobre o assunto, que é de 
extrema gravidade e merece toda a nossa atenção.

O SR. WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã, 
no Município de Iguatemi, haverá um ato promovido pelo 
chamado G-8, formado pelos 8 Municípios atingidos co-
mercialmente pela febre aftosa. Amanhã as lideranças 
terão a oportunidade de se reunirem com os produtores 
rurais para criarem alternativas, com o objetivo de sen-
sibilizar o Governo Federal no sentido de que se adote 
uma política para tirar esses Municípios da lamentável 
situação econômico-financeira em que se encontram.

Peço que V.Exa. faça com que se divulgue o meu 
apoio a esse ato a ser promovido amanhã em Iguate-
mi, no Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – A Mesa 
determina que seja divulgada no programa A Voz do 
Brasil e nos meios de comunicação da Casa essa pre-
ocupação de V.Exa. com a febre aftosa.

O  SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Caldas) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, a cada dia que passa, surpreendo-me 
mais com a ousadia, a desfaçatez e a cara-de-pau do 
Governo e do Presidente da República com relação à 
propaganda governamental. Trata-se de um Governo 
de propaganda, de marketing. Há 2 2 dias foi lançado 
um programa para a construção civil que nada mais é 
do que uma enganação, um engodo. Vários especialis-
tas já se pronunciaram a esse respeito. O tal programa 
na realidade não beneficiará ninguém. 

O Governo, Sr. Presidente, chegou ao ponto de 
usar o astronauta brasileiro Marcos Pontes para a sua 
propaganda. A Folha de S.Paulo traz hoje, em pri-
meira página, a fotografia do astronauta dentro de um 
simulador da nave espacial Soyuz, que o levará para 
uma missão em março. Segundo a matéria, o brasileiro 
manifestou apreensão com a antecipação do vôo es-
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pacial de outubro para março. Ele terá apenas 5 meses 
para se preparar, quando o normal são 13 meses. E a 
Folha apurou que a antecipação ocorreu a pedido do 
Governo brasileiro com vistas à eleição, pois, numa de 
suas teleconferências no espaço, Pontes falará com o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva! 

“Não é minha função trabalhar com a área polí-
tica”, declarou Pontes.

Sr. Presidente, é inacreditável. A que ponto chega 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aparecer! É 
impressionante! Se pudesse, o Presidente até tomaria o 
lugar o astronauta Marcos Pontes para  dar umas voltas no 
espaço e de lá – quem sabe? – dizer ao povo brasileiro que 
o Brasil finalmente chegou ao espaço pelas suas mãos.

Ora, Sr. Presidente, isso põe em risco a missão, os 
testes. O astronauta estava preparado para voar numa 
nave americana; devido a um desastre, a nave teve de 
ser trocada por outra, de nacionalidade russa – mas 
ele não sabe falar a língua russa! E o treinamento que 
deveria fazer, de permanência de 3 dias na neve, ficou 
restrito a apenas um dia! Isso é lamentável. O Governo 
coloca em risco a vida de Marcos Pontes, sua missão 
e os experimentos a serem feitos com o fim precípuo 
de fazer propaganda! A que ponto chegamos! 

É o fim da picada utilizar-se um programa técni-
co-científico para fazer propaganda política. Lamenta-
velmente, esse é o nosso Governo – um Governo que, 
aliás, este País não merecia ter.

O Sr. João Caldas, 4º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ade-
lor Vieira, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Vai-se 
passar ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Marcondes Gade-

lha, pelo PSB.
O SR. MARCONDES GADELHA (PSB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Srs. Depu-
tados, dura lex sed lex. Poucas vezes na história repu-
blicana brasileira foi tão importante repetir esse mantra 
quanto agora, no momento em que a principal Corte do 
País e um dos seus mais eminentes membros são alvo de 
mesquinha e desavergonhada campanha politiqueira.

O direito positivo se calca, antes de quaisquer 
outras premissas, na necessidade de que as leis sejam 
cumpridas à risca e de que seus efeitos sejam sentidos 
de forma equilibrada e equânime por todos. 

Contudo, nesses circos máximos em que se trans-
formou o espaço público brasileiro pré-eleitoral, todo e 
qualquer rábula, doutos e leigos dos tribunais de botequim 
acharam por bem subverter a lógica milenar e defender 

que o Supremo Tribunal Federal passe a tomar decisões 
com base em boatos de jornal e em jornais de boatos.

Infelizmente, essa tem sido a tônica de muitos órgãos 
de imprensa. E o que é pior: de vários membros desta Casa. 
Via de regra, as críticas dizem respeito às negativas do 
Supremo Tribunal Federal em conceder quebra de sigilo 
fiscal e telefônico em processos cujas fundamentações 
se baseiam em fatos noticiados por periódicos e outros 
órgãos da mídia. Alegam também que a concessão de 
habeas-corpus preventivos a depoentes das Comissões 
Parlamentares de Inquérito significaria uma intromissão do 
Poder Judiciário sobre o seu sucedâneo Legislativo.

Obviamente , tais argumentos não resistem a qual-
quer análise superficial do arcabouço legal brasileiro, que 
sói contemplar e predizer tais posicionamentos. A preca-
riedade desses conceitos tampouco justifica perdermos 
tempo aqui e agora com a construção da sua antítese.

Ocorre que a fundamentação de tais críticas nun-
ca foi jurídica e impessoal. Trata-se, primordialmente, 
de um movimento orquestrado com o intuito de impor 
um falso matiz político-partidário às deliberações dos 
membros daquela Corte.

Nesse afã de transformar todo e qualquer ato, 
por mais comezinho e corriqueiro que seja, em lance 
eleitoral, esse movimento cria efeitos colaterais extre-
mamente nocivos, como o incremento do processo de 
desconstrução das instituições brasileiras e maculação 
da imagem de homens capazes e de bem.

Nesse sentido, causam-me espécie principalmente 
os comentários acerca da atuação do Ministro Nelson Jo-
bim. Não tenho procuração para defender S.Exa., mas, 
por conhecê-lo e acompanhar o seu trabalho há muito 
tempo, me sinto na obrigação de testemunhar sua retidão 
de princípios e sua vocação para o serviço público.

Como seu colega Constituinte, tive contato es-
treito com Nelson Jobim. Àquela época, eu presidia a 
Comissão de Educação, Desporto, Lazer e Cultura. 

O então Deputado Nelson Jobim, tendo a sua 
dedicação e capacidade reconhecidas pelas grandes 
lideranças da época, notadamente o Presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ulysses Guimarães, recebeu a 
missão de dirigir a Comissão de Sistematização. Seu 
desempenho foi enaltecido por todos os colegas e 
pelos analistas políticos, o que caracterizou uma das 
raras unanimidades daquele processo. Aliás, esse bri-
lhantismo o acompanhou por todo o período em que 
exerceu a atividade legiferante. 

Após deixar o Parlamento, Jobim ocupou o Mi-
nistério da Justiça; posteriormente, foi indicado para 
ocupar o cargo na mais alta Corte da Justiça brasileira, 
onde tem o mister de defender a Constituição, da qual 
foi um dos principais artífices. 
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Como se vê, o Ministro Jobim exerceu missões de 
alta relevância no âmbito dos 3 Poderes constituídos, o 
que, deixando de fora as picuinhas da política nacional, 
é prova de denodo e aptidão à causa pública. 

Em outras latitudes, uma trajetória assim tornaria o 
seu detentor imune a críticas e sentimentos menores, mas 
na recente democracia brasileira esse comportamento 
ainda é parte de um processo depuratório maior.

É nesse sentido que me resigno. Sei que o Ministro 
Jobim e os seus pares do Supremo Tribunal Federal, 
sequiosos do império da lei, recebem o criticismo vão 
como mais uma etapa da consolidação republicana. 
Também me conforto na certeza de que nenhum tipo 
de pressão política ou midiática fará com que deixem 
de cumprir o que preconiza o nosso códice legal.

Tranqüilizo -me, por fim, porque conhecendo a 
têmpera do Ministro Nelson Jobim e tomando-a como 
extrato de toda a Corte, sei que essas aleivosias não 
afastarão seus membros de novas e importantes mis-
sões que a sociedade brasileira reserva para eles.

Srs. Deputados, não sou maragato nem ximango, 
muito menos tomo chimarrão, mas aprendi a admirar ho-
mens públicos que vêm do Sul. Sei igualmente a importân-
cia de enaltecer aquilo que merece ser enaltecido e rebater 
o que precisa ser rebatido. Essa é uma regra que não se 
encontra em Constituição alguma do mundo, mas também 
é dura e precisa ser cumprida. Dura lex sed lex.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – A Presidên-

cia registra a presença em plenário do ex-Deputado Or-
lando Camilo Pacheco. S.Sa. exerceu 2 mandatos parla-
mentares representando o Estado de Santa Catarina.

Seja bem-vindo, Sr. Orlando Camilo Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concederei 

a palavra, em seguida, aos Deputados Fernando Ferro e 
Mauro Benevides, que disporão de 5 minutos. Os demais 
oradores disporão de 3 minutos, para que todos tenham 
a oportunidade de pronunciar-se. Solicito a S.Exas. que 
se limitem estritamente ao tempo determinado, a fim de 
que todos os presentes sejam contemplados.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra ao Deputado Fernando Ferro, pelo PT.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
senhoras e senhores que nos acompanham, ontem, esta 
Casa propiciou importante momento no debate sobre a 
implantação do sistema de TV digital no Brasil. Realizou-
se aqui Comissão Geral em que foram ouvidos diversos 
segmentos sobre as possibilidades para a instalação 
do sistema de TV digital no nosso País.

Em primeiro lugar, esse debate não é relativo ape-
nas às novas tecnologias da comunicação ou à qualida-
de do sistema a ser instalado aqui. Trata-se de debate 
sobre a democracia. A TV digital permitirá, sem sombra 

de dúvida, importante avanço na gestão da política de 
comunicação, com reflexo sobre a vida e a democracia. 
Por exemplo, poderá ser feita consulta, como a realizada 
no plebiscito sobre a proibição do uso de armas, por in-
termédio das televisões. Haverá possibilidade de ensino 
a distância, de consultas, referendos e até consulta mé-
dica a partir da utilização do sistema de TV digital. Todas 
essas oportunidades estarão à disposição e, de maneira 
direta, permitirão a tecnocidadania. Por outro lado, se 
não usado adequadamente, poderá ser um instrumento 
de dominação e de perversão, de controle social. Por 
isso, esse debate é acima de tudo político.

Nesse sentido, queremos apelar à Casa para que 
atente ao debate sobre o sistema de TV digital. Estamos 
diante de tecnologias basicamente de 3 fontes – euro-
péia, americana e japonesa –, e o Brasil hoje detém 
domínio tecnológico para concorrer com essas fontes.

Há  no Brasil, em 4 Estados, pelo menos, usos 
concretos do sistema digital. Em São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, desenvolve-se 
também tecnologia sobre o sistema de TV digital. 

Não estamos propondo reinvenção de roda, mas 
achamos importante aproveitar o conhecimento brasilei-
ro, o domínio que se tem nessa área. Estamos diante de 
uma decisão que não pode ser tomada apressadamente. 
Entendo que não podemos postergar esse debate ad 
infinitum, mas temos que estabelecer um cronograma 
para a tomada de decisão, ouvindo inclusive a inteligência 
nacional e a opinião dos diversos segmentos da socieda-
de brasileira. Estamos aqui alinhados com aqueles que 
pedem a decisão. Mas é preciso um pouco de prudência 
na tomada dessa decisão. Entendemos que ela é crucial 
para o Brasil, é importantíssima para o futuro da Nação 
e é de extrema gravidade e responsabilidade.

Queremos, então, apelar para que haja prudência, 
até porque nenhum país até hoje implantou completa-
mente o sistema digital. Na Europa, 14 países apenas, 
de um total de 25, introduziram o sistema de TV digital e 
somente 10% dos espectadores daquelas nações tiveram 
acesso a essa tecnologia. Nos Estados Unidos, menos da 
metade dos Estados têm acesso à tecnologia digital.

Então, não é um processo simples. Mas haverá 
um período de transição para a utilização dessa tec-
nologia. É preciso, portanto, zelo e cuidado para que 
possamos fazer essa introdução gradativa e com segu-
rança. A  própria dinâmica da mudança da tecnologia 
obriga-nos a ter cuidado e zelo.

Apelamos para as autoridades a fim de que dêem 
atenção à inteligência nacional, tanto na área de hardwa-
re quanto na de software, áreas em que o Brasil dispõe 
de inteligência e de expertise que nos tornam capazes 
de concorrer com o que há de melhor no mundo.
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Estamos tratando de negócios da ordem de 100 
bilhões de dólares. O Brasil, sem sombra de dúvida, 
causará grande impacto na América do Sul. Por isso, há 
disputa entre essas fontes de tecnologia e multinacionais 
em relação à adoção do sistema de TV digital no Brasil.

Temos de aproveitar nossa competência para partici-
par do mercado e ter ganhos na implantação da TV digital 
no Brasil. Precisamos construir uma rede de informações, 
que é importantíssima para o País e que, certamente, afe-
tará decisivamente a democracia, o Governo e a vida de 
todos nós com a sua chegada em nossos lares.

Muito obrigado.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 
pouco foi aprovado pelo Plenário o projeto de decre-
to legislativo que trata da construção da ponte sobre 
o Rio Oiapoque. Agradeço aos líderes partidários a 
aprovação da matéria, pois esta ponte é de suma im-
portância para o Estado do Amapá. 

Srs. Deputados, a  BR-156, assim com a constru-
ção do aeroporto internacional de Macapá, sem sombra 
de dúvida serão também de grande importância para 
o desenvolvimento do Estado.

Sr. Presidente, gostaria também de reconhecer, 
com sua anuência e paciência e também a do Deputado 
Mauro Benevides, o esforço, no final do ano passado, de 
3 Deputados do Amapá, a quem parabenizo, que conse-
guiram levar para o Estado recursos para a aquisição de 
um helicóptero a ser utilizado na segurança pública: Davi 
Alcolumbre, coordenador da bancada, Hélio Esteves, um 
político atuante, e Dr. Benedito Dias, autor da emenda.

Registro, portanto, estas 2 ações de grande re-
levância para o Amapá.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 

a palavra ao Deputado Mauro Benevides, que falará 
pelo PMDB. S.Exa. dispõe de até 5 minutos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Adelor Vieira, que, neste instante, investido na Presidên-
cia da Casa, dirige os trabalhos desta sessão vesperti-
na, Sras. e Srs. Deputados, senhores telespectadores 
da TV Câmara, antes de reportar-me ao tema que me 
traz à tribuna, desejo solidarizar-me com as considera-
ções expendidas, de maneira brilhante, pelo Deputado 
Marcondes Gadelha ao se referir à pessoa do Ministro 
Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
que ontem, nesta Casa, participou de audiência pública 
promovida pela Comissão de Revisão Constitucional.

Naquele  ensejo, o ilustre magistrado teve a opor-
tunidade de reportar-se àquela fase em que foi, sem 
dúvida, figura das mais destacadas, porque Relator 
do processo revisional que tinha em mira sobretudo 
ajustar a Carta de 5 de outubro de 1988 à realidade 
político-institucional brasileira.

Esse esforço foi expendido sem grande êxito, 
menos pelo esforço do Relator Nelson Jobim, mais 
por fatos políticos emergentes que impediram que o 
processo revisional atingisse os objetivos coimados por 
aqueles que, como nós, participaram da Assembléia 
Nacional Constituinte, presidida pelo extraordinário 
homem público Ulysses Guimarães, que me teve, pela 
generosidade de Senadores e Deputados da época, 
1º Vice-Presidente da Mesa Diretora.

O Ministro Nelson Jobim teve atuação verdadeira-
mente destacada. O brilho que tornou patente naquela 
ocasião tem sido o timbre, a marca inconfundível de seu 
desempenho em todas as missões que lhe foram con-
fiadas, quer no Poder Legislativo, no mandato de Depu-
tado, quer no Poder Executivo, na função de Ministro da 
Justiça, quer agora na Suprema Corte, na condição de 
dirigente máximo do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqui já 
se disse, vezes seguidas, que o caráter abusivo com 
que vem sendo utilizado o instrumento da medida pro-
visória representa uma indisfarçável conspurcação de 
prerrogativa inerente ao Poder Legislativo.

Inserida  na Carta de 5 de outubro de 1988, a 
inovação passou a ser empregada indiscriminada-
mente, muitas vezes sem que atenda aos requisitos 
fundamentais da relevância e urgência.

Agora, no âmbito do Senado Federal, nova ten-
tativa de disciplinar a aplicação das MPs acaba de ser 
aprovada, devendo esta Casa manifestar-se a respeito, 
por força da estrutura bicameral imperante entre nós.

Hoje, a Folha de S.Paulo, em bem lançado edi-
torial, com o título Mais Limites às MPs, pronuncia-se 
sobre essa polêmica temática.

Pela oportunidade da opinião emitida, entendi 
de solicitar a transcrição em nossos Anais do referen-
ciado editorial.

Ei-lo, Sr. Presidente:

“Mais limites às MPs
O Senado aprovou anteontem proposta de 

emenda constitucional que submete as medidas 
provisórias ao crivo do Congresso antes que 
entrem em vigor. Caso seja aprovada na Câ-
mara, poderá trazer dificuldades a um governo 
que se acostumou a legislar por decreto.

De acordo com a proposta, as medidas 
provisórias devem tramitar alternadamente na 
Câmara e no Senado. À Comissão de Consti-
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tuição e Justiça de cada Casa cabe analisar, 
em 3 dias, a urgência da medida presidencial. 
Descumprido o prazo, a MP passa à votação 
em plenário, a ser realizada também em 3 
dias. Se não for votada nesse prazo, a medida 
é convertida em projeto de lei.

Instrumentos para legislar emergencial-
mente são parte do sistema democrático mo-
derno. O ritmo e os ritos do Parlamento nem 
sempre são compatíveis com a urgência de 
determinadas demandas. Mas o Executivo 
não pode esperar que o Congresso apenas 
homologue suas propostas.

Um primeiro dispositivo a moderar tal 
arbítrio foi a Emenda Constitucional nº 32, de 
2001. As MPs passaram a valer por 30 dias, 
prorrogáveis uma única vez por mais 30. Como 
garantia de que o Legislativo se ocupasse do 
problema, passaram também a trancar a pauta 
do Congresso a partir do 45º dia, impedindo 
outro projeto de ser votado antes delas.

O risco aqui é que se troque o atual excesso 
de poder conferido ao governo pela ‘ditadura’ dos 
congressistas. Ambas as Casas são notórias por 
perder prazos e ignorar matérias importantes. De 
resto, o Congresso já tem pelas normas atuais 
o poder de considerar MPs inadmissíveis, mas 
raramente se vale da prerrogativa.

É desejável tentar aprimorar as regras de 
tramitação das MPs. A questão que se colo-
ca, porém, não é apenas de técnica legislativa 
mas também de amadurecimento democrático. 
É preciso fortalecer o entendimento de que a 
edição de MPs deve ser parcimoniosa, sem o 
que o problema de seu uso indevido continu-
ará a existir, mude-se ou não a lei.”

Sr. Presidente, essas considerações, natural-
mente, serão apreciadas e levadas em conta quando 
este Plenário for chamado a posicionar-se a respeito 
da proposição originária no Senado Federal.

Era a nossa manifestação, neste espaço desti-
nado às Comunicações Parlamentares.

 O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Sras. e Srs. 
Deputados, ainda há outros Parlamentares inscritos. 
Solicito a V.Exas. que se atenham ao horário que lhes 
foi concedido regimentalmente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Couto.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta Casa aprovou ontem projeto de lei do 
ex-Deputado Paulo Rocha que anistia os trabalhadores 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 
punidos em razão de participação de movimento gre-
vista. Cerca de 2 mil trabalhadores vão ser anistiados 
e podem, portanto, retornar às atividades.

Práticas como essa revelam que este Governo está 
favorecendo diversas categorias, propiciando-lhes o retorno 
a suas funções, como é o caso daqueles que trabalhavam 
na COBAL e foram demitidos durante o Governo Collor.

Parabenizo os trabalhadores dos Correios pela luta 
que empreenderam e principalmente o ex-Deputado Pau-
lo Rocha, que se revelou sensível aos clamores desse 
segmento e apresentou a proposta aprovada ontem.

Esperamos, agora, que o Senado Federal aprove 
a matéria, para que sejam reintegrados os servidores 
demitidos por terem participado de uma greve. Isso 
não pode acontecer no País.

Sr . Presidente, também quero parabenizar a Po-
lícia Federal pelo sucesso da Operação Cegonha, que 
desbaratou uma quadrilha que atuava em 7 Estados 
brasileiros e que cobrava até 15 mil dólares para levar 
crianças para os Estados Unidos.

Segundo estimativa da própria Polícia Federal, 
cerca de 150 crianças foram enviadas ilegalmente para 
os Estados Unidos desde 2000. A operação identificou 
que os integrantes da quadrilha partiam quase todos 
de Minas Gerais e, embarcando nos Aeroportos In-
ternacionais de Guarulhos e do Galeão, voavam com 
destino às cidades americanas de Miami, Nova Iorque, 
Nova Jersey e Atlanta. Quinze supostos integrantes da 
quadrilha estão presos; os demais estão foragidos.

Mais uma vez, meus parabéns à Polícia Federal 
por esta e tantas outras operações por meio das quais 
vem desmantelando o crime organizado no Brasil.

Obrigado.
O SR. EDMUNDO GALDINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra por 3 minutos.
O SR. EDMUNDO GALDINO (PDT – TO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, semana passada, usei da palavra 
para relatar o triste quadro que vem ocorrendo na ci-
dade de Araguatins, envolvendo principalmente crian-
ças, que estão sendo vítimas do verme trematódeo, 
causador de cegueira. 

Ocupo a tribuna para pedir que seja registrado nos 
Anais da Casa artigo escrito pelo eminente Deputado 
Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, publicado no 
Jornal do Tocantins, edição de hoje, com o título O Rio 
Araguaia tem Sede. Gostaria de acrescentar a este artigo 
um segundo título: “O Rio Araguaia pede socorro”.

Com essa preocupação e tendo em vista a opor-
tunidade e a profundidade com que o assunto foi tra-
tado nesse artigo, solicito a V.Exa. que determine seu 
registro nos Anais da Casa e sua divulgação nos meios 
de comunicação da Câmara dos Deputados. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:
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O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, 
nos principais jornais do País, a Vale do Rio Doce es-
tampa manchete, em matéria paga, dizendo que índios 
detêm empregados da companhia. Diz ainda que a co-
munidade Guajajara, situada no Estado do Maranhão, 
seqüestrou 4 de seus empregados. 

É bom que esclareçamos ao grande público essa 
situação. Uma ferrovia da Vale passa por terra perten-
cente a populações indígenas. Por meio de contrato 
de comodato ou de concessão de uso, a ferrovia tem 
autorização para passar nesse território. O que estava 
fazendo a comunidade é aquilo que qualquer traba-
lhador, cidadão brasileiro, faz: protestar para que haja 
melhoria das condições de saúde. 

Pagar matérias caras e imputar à população in-
dígena brasileira, marginalizada durante séculos, a 
responsabilidade por um dano da companhia, sendo a 
mesma concessionária de um trecho onde passa seus 
trens, não é correto. Os indígenas estavam apenas 
protestando. Segundo  a própria matéria, não houve 
violência, foi apenas um protesto.

Faço este registro para que as populações indí-
genas, principalmente a comunidade Guajajara, não 
sejam responsabilizadas por estarem em suas terras 
exercendo o seu direito de ir e vir e de fazer protesto, 
como qualquer cidadão brasileiro.

Enfatizo também nossos cumprimentos ao Pre-
feito Flávio Carvalho e aos Vereadores, presidentes 
de sindicatos e de associações, seringueiros e donas 
de casa do Município de Machadinho d’Oeste, do Es-
tado de Rondônia, que vieram a Brasília em função 
de uma conferência municipal que decidiu realizar 
várias ações, entre elas uma visita ao Ministério para 
que apresentassem seu projeto de desenvolvimento 
sustentável e fizessem tratativas de parcerias com o 
Governo Federal para melhorarem a qualidade de vida 
e desenvolverem a região.

Parabéns à comitiva de Machadinho d’Oeste, 
que percorreu quase 4 mil quilômetros de extensão 
num microônibus.

Concluo, Sr. Presidente, rebatendo a fala do Líder 
do PSDB, que fez uma crítica ao Programa Espacial 
Brasileiro e questionou a relação de cooperação téc-
nico-científica entre Brasil e a antiga União Soviética, 
atual Rússia, para o envio de um tripulante brasileiro 
na nova missão espacial internacional.

O PSDB deve estar com dor-de-cotovelo, porque, 
durante 8 anos, quase enterrou o Programa Espacial 

Brasileiro. Quando Lula o recebeu, houve aquele aci-
dente num Município no Estado de São Paulo, onde 
um veículo lançador de satélite pegou fogo.

Agora  se recomeça, de maneira estruturada, 
correta e com a utilização de recursos públicos, essa 
cooperação que permitirá ao Brasil ter autonomia no 
lançamento de satélites ao espaço, assim como, com 
o uso da tecnologia, conquistar posição no mundo, o 
que é importante para o Brasil como País estratégico 
da América do Sul.

Então, quero rebater essa crítica infundada, com 
base na matéria publicada talvez pelo mesmo órgão de 
imprensa que vem fustigando o Presidente Lula, que 
visa dar ênfase à sua política de embate e fortalecer o 
nome dos tucanos para a disputa presidencial.

Por fim, espero que o Relator da CPI dos Cor-
reios convoque o Sr. Dimas Toledo e principalmente o 
lobista que divulgou a lista de FURNAS, para que os 
fatos sejam esclarecidos para o povo brasileiro.

A SRA. SUELY CAMPOS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – O próxi-
mo orador inscrito seria o Deputado Francisco Appio, 
mas houve permuta com a eminente Deputada Suely 
Campos, de Roraima, a quem concedo a palavra por 
até 3 minutos.

A SRA. SUELY CAMPOS (PP – RR. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com muito pesar que anuncio o 
falecimento, na cidade de Boa Vista, do Prof. Dorval 
de Magalhães, ilustre personalidade roraimense: po-
eta, escritor, historiador e fundador da Academia Ro-
raimense de Letras. 

“Que beleza possui nossa terra; sinfonia que inspi-
ra o amor”. Assim Dorval de Magalhães escreveu num 
dos trechos do Hino de Roraima, de sua autoria.

O Prof. Dorval de Magalhães foi o pioneiro no 
Estado a defender a causa do bom uso do meio am-
biente. Era também um cidadão preocupado com a 
educação infantil e com a conscientização dos valores 
histórico-culturais.

Aos  92 anos de idade, o Prof. Dorval  de Maga-
lhães mantinha disciplinada rotina: visitava escolas 
públicas e redações de jornais com o objetivo de es-
timular a leitura e a adoção de assuntos relevantes à 
sociedade.

A família, os amigos e a sociedade de Boa Vis-
ta, onde foi o seu berço, chora e sente a sua partida, 
ao mesmo tempo em que avalia, com muito orgulho, 
o legado deixado, o exemplo de vida bem vivida e de-
dicada não só à sua família, mas também às nobres 
causas em defesa do cidadão.
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O mundo das letras ficou mais pobre sem a sua 
companhia e capacidade intelectual, porém, está ar-
mazenada uma riqueza de livros, poesias e atos de 
uma vida dedicada a Roraima.

Muito obrigada.
O SR. FRANCISCO APPIO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha 
cidade teve o privilégio de receber o filho de V.Exa., 
Ariel Vieira, representando a Secretaria de Turismo 
de Joinville, que, assim como muitos catarinenses, 
gaúchos e delegações de vários Estados, viveu o 26º 
Rodeio Crioulo Internacional. 

Durante 11 dias, a cultura gaúcha manifestou-se 
da forma mais expressiva: nos tablados, nas danças 
artísticas, nas conchas acústicas com as músicas, no 
Parque da Ferradura, com gineteadas e tiros de laço, 
mostrando que a integração do MERCOSUL começou 
efetivamente na união dos povos do Pampa com a mú-
sica, com a dança, com hábitos e costumes. 

Quero cumprimentar o patrão Adroaldo Vargas, 
do CTG Porteira do Rio Grande, pelo bem-sucedi-
do evento, apesar dos poucos recursos públicos. Do 
Orçamento de 2005, endereçamos 60 mil reais, que 
foram pagos. Infelizmente, no Ministério do Turismo, 
apesar do esforço do Milton Zuanaze, os 125 mil re-
ais que estavam consignados em Orçamento não fo-
ram cumpridos. Faço apelo ao Sr. Ministro no sentido 
que o faça, afinal, a cultura do Rio Grande não é uma 
cultura exclusiva do meu Estado, ela se espalha por 
todo o Brasil.

Gaúcho é um estado de espírito. Foi lá que o Dr. 
Getúlio Marcantônio, emérito Deputado, lançou sua 
obra relatando a história dos rodeios de Vacaria que 
se multiplicaram por todo o País.

Foi  lá também que ouvi do ilustre Valmir de Paula, 
um dos ginetes mais premiados, a preocupação da 
organização da categoria dos ginetes. 

Lamento que, no Ministério da Cultura, não te-
nhamos sido bem-sucedidos no empenho de emendas 
para o Parque de Rodeios de Esmeralda, que se des-
membrou de Vacaria, berço dos rodeios no Rio Grande 
do Sul. Os 250 mil reais vão faltar, Sr. Prefeito Antônio 
Carlos da Silva Alves, mas iremos tentar perseverar 
no Orçamento deste ano.

Sr. Presidente, quero cumprimentar a população 
de outro Município – diria até que é filho da cidade de 
Vacaria –, Antônio Prado, que festeja, no dia 11, os 107 
anos. E lá que o CTG Cancela do Imigrante, do patrão 

Vargas, haverá de fazer a sua concha acústica com 
recursos que estamos priorizando para este ano.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade 
de usar a tribuna neste momento. Reservo-me para 
amanhã, no período do Grande Expediente, abordar a 
questão dos pedágios, que preocupa a população do 
meu Estado, principalmente a cidade de Vacaria, que 
está sitiada por 3 praças. É preciso rever essa política 
de tarifas que prejudica nossos transportadores. Mas 
sobre isso falarei amanhã, às 12h.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Com cer-

teza, nobre Deputado Francisco Appio, todos estamos 
aguardando o pronunciamento de V.Exa., que certa-
mente virá enriquecido com tudo o que tem de bom 
no Estado do Rio Grande do Sul.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, neste breve pronunciamento quero 
registrar uma situação muito constrangedora por que 
passei esta semana, e o faço em defesa de um bem 
maior, que é a liberdade e a democracia, que devem ser 
sempre preservadas e respeitadas no exercício de nossa 
cidadania e de nossas atividades profissionais.

Surpreendi-me com uma matéria, de destaque, 
por sinal, escrita pela jornalista Kenia, correspondente 
do jornal A Gazeta, do meu Estado, baseando-se numa 
matéria do site Congresso em Foco. A manchete da 
matéria é: “Deputada tira dinheiro das vítimas da seca 
da Amazônia e leva para o Estado do Espírito Santo”. 
A jornalista afirma na matéria que desviamos 109 mi-
lhões de reais com a apresentação de emendas a um 
PL na Comissão de Orçamento. 

Fiquei surpresa com as inúmeras mentiras que 
continham as matérias que citei, tanto do Congresso 
em Foco quanto a matéria redigida pela jornalista, 
que, até então, merecia da minha parte todo o res-
peito e afeição. 

Em primeiro lugar, quero dizer que essa maté-
ria não foi apreciada na Comissão de Orçamento; em 
segundo lugar, é um direito do Parlamentar emendar 
qualquer matéria orçamentária, desde que entenda 
que o Orçamento esteja além dos objetivos traçados 
pela medida provisória ou em prejuízo dos interesses 
de outros Estados.

Esclareço à população do meu Estado e àque-
les que tiveram acesso a essa matéria que a medida 
provisória não chegou a ser votada, que eu não reti-
rei dinheiro de vítimas da seca da Amazônia, que as 
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minhas emendas não eram no valor de 109 milhões 
de reais, mas de 8 milhões, e que elas sequer foram 
apreciadas e votadas.

O título da matéria fala em contrabando, num total 
desrespeito à atividade parlamentar desta Casa. Fala 
também em desvio de 109 milhões de reais, como se, 
ao trabalhar na Comissão em defesa dos interesses de 
nossos Estados, para combater a seca ou para socorrer 
vítimas de enchentes de nossos Estados, estivésse-
mos cometendo um erro ou um desvio de conduta, o 
que nunca fiz em toda a minha vida política. 

Este site Congresso em Foco precisa ser ana-
lisado com mais cuidado. Muitas vezes há inúmeras 
distorções em suas publicações, o que leva outros jor-
nais a cometerem equívocos em suas matérias. 

Não quero dizer que a jornalista tenha tentando, 
por conta própria, denegrir a minha imagem, não acre-
dito nisso; mas as pessoas responsáveis pelo Congres-
so em Foco, que disseminaram essa mentira, devem 
sofrer as penalidades pela conduta mentirosa, falsa, 
irresponsável e que desinforma a população brasileira, 
ao contrário do que deveriam fazer. 

Quero comunicar a V.Exa., na qualidade de Pre-
sidente, que encaminhei a esta Casa pedido de averi-
guação da conduta do referido site, que deve informar 
melhor a população. Tomarei todas as medidas cabíveis 
na defesa de minha honra e de minha dignidade. 

Digo aos jornalistas dos 2 jornais em questão que 
não abro mão de qualquer minuto que eu tenha de vida 
para defender a minha honra e a minha dignidade, que 
não estão à sua disposição para cometer distorções 
da verdade em nome de qualquer site, qualquer jornal 
ou atividade profissional.

Agradeço a V.Exa. o tempo concedido e ao Depu-
tado Colbert Martins a gentileza de conceder-me a 
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Sra. Depu-
tada Rose de Freitas, esta Presidência solidariza-se 
com V.Exa., Vice-Líder do PMDB. Tenha certeza de que 
a Mesa estará pronta para receber qualquer ação de sua 
parte em defesa de sua honra, moral e dignidade.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra, pela ordem, ao eminente Deputado Colbert 
Martins, que permutou seu tempo com a Deputada Rose 
de Freitas e agora recebe igual benefício do eminente 
Deputado João Fontes.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solida-
rizo-me com a Deputada Rose de Freitas e agradeço 
ao Deputado João Fontes a tolerância.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, a Câmara 
dos Deputados precisa debruçar-se sobre projeto que 
começa mais uma vez a tramitar no Senado Federal. 

Aliás, precisamos resgatar a esta Casa a prerrogativa 
do início do processo legislativo, pois parece que o 
grande interesse é o de que medida provisória tenha 
início naquela Casa. 

A indústria resolve iniciar um novo projeto, já em 
tramitação, que diz respeito ao desengessamento da 
legislação cambial.

É  preciso ajudar os exportadores. Isso é neces-
sário! É importante que as pessoas possam ter facili-
dades ao fazer conversões com moedas estrangeiras. 
Alguns, no Brasil, poderão ter depósitos em moedas 
estrangeiras e outros, não. Precisamos avaliar se isso 
é bom e importante para o País. 

Queremos convidar o Senador Fernando Be-
zerra para um debate, a fim de conhecermos melhor 
esse tipo de proposta que neste momento tramita no 
Senado Federal.

Temos informações no sentido de que, feita a con-
versão em moedas estrangeiras, podem ser perdidos 
até 4% da receita. Esse projeto autoriza a abertura de 
contas correntes em moedas estrangeiras em institui-
ções autorizadas pelo Banco Central.

Outro projeto que começa no Senado Federal é o 
de parcelamento de dívidas, dessa vez com a Super-Re-
ceita. Criamos a Super-Receita e ela já recebe um pedi-
do de parcelamento de dívidas. Isso está em tramitação 
no Senado Federal. Alguns Parlamentares são simpá-
ticos à idéia, desde que o parcelamento não modifique 
o equilíbrio das contas públicas. Deve ser alguma coisa 
como não quebrar ovos e fazer uma omelete. 

Sr. Presidente, é importante que essas questões 
sejam discutidas, como fizemos como a MP do Bem 
e com outras. Cada dia discutimos uma coisa. Hoje, 
discutimos a MP do Bem; amanhã, nova pressão so-
bre setores organizados e com poder econômico e, 
conseqüentemente, com o poder político. Estamos 
votando aqui novas modificações, que, acredito, de-
vem beneficiar várias empresas. Temos  de aprovar 
imediatamente uma reforma tributária no País. Sempre 
estamos fazendo remendos.

Por último, quero dizer que o Programa de Re-
cuperação  Fiscal – REFIS, implantado em 2000, não 
previa certos prazos para acerto de contas. A dívida 
de determinadas empresas foi negociada em séculos, 
o que causou o protesto de todos.

Não podemos continuar fazendo reuniões para 
adiar pagamento de dívida. O PPS está pronto para 
discutir e votar a reforma tributária no País. De nada 
adianta adiar essas discussões e propiciar que fatores 
de pressão aconteçam e sejam beneficiados.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra por até 3 minutos.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, povo brasileiro que assiste à sessão pela 
TV Câmara, registro nesta tarde minha indignação, 
na condição de Deputado representante do povo do 
Estado de Sergipe, com a discriminação do Governo 
Federal contra o nosso Estado.

O Governo Federal alocou recursos para o com-
bate à seca nos Estados do Nordeste, desde o Piauí, 
e excluiu o Estado de Sergipe. Aliás, está claro que 
o Presidente Lula não gosta de Sergipe, Estado que 
sempre lhe deu a maior votação no Nordeste. Ou seja, 
Lula é realmente muito ingrato.

Já tínhamos sido discriminados quando do não-
acatamento do Nordeste em relação à dívida dos 
pequenos produtores. O  Presidente Lula foi ao Rio 
Grande do Sul, a Santa Catarina e lá perdoou tudo. 
No sul do País, quando Lula encontra qualquer catás-
trofe, qualquer situação de emergência, aloca recur-
sos. Mas não age assim quanto ao meu Estado. Isso 
é muito estranho para todos nós, porque, volto a afir-
mar, o Presidente Lula sempre foi muito respeitado no 
Nordeste, principalmente no meu Estado e na minha 
cidade, Aracaju.

Quero também nesta tarde registrar minha in-
dignação contra um grupo de Deputados do PSDB. 
Quando fazemos críticas ao Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, um gatinho siamês perto 
do Governo Lula, na verdade, para nós, do PDT, não há 
nenhuma diferença entre o Governo Lula e o Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Eles aqui se digladiam 
discutindo quem mais saqueou os cofres públicos. A 
briga é deles, não é nossa. Está nos jornais. Não quere-
mos entrar nesse mérito. Queremos discutir um projeto 
para o País. O PDT tem conversado com a Senadora 
Heloísa Helena, com o PSOL. Ontem, participamos de 
uma ampla reunião com Cristovam Buarque, com Je-
fferson Péres, com o Presidente do PDT, Carlos Lupi, 
com Heloísa Helena, com o Deputado Miro Teixeira, 
para traçarmos um projeto de resgate do País, para 
melhorar a educação, a saúde, a segurança, a quali-
dade de vida do povo, para distribuir renda, para dizer 
um não a esse projeto político e econômico nefasto, 
que só traz arrocho e prejuízo à nossa soberania.

O Governo Fernando Henrique vendeu nossas 
empresas. Houve também várias denúncias de compra 
de Deputados para aprovação da PEC que possibili-
tou a reeleição de Fernando Henrique, que entregou 
o nosso patrimônio e nossa soberania.

Sr. Presidente, para nós, não há diferença entre 
Lula e Serra. Se V.Exa. tirar a barba de Lula e colocá-la 

em Serra e tirar a careca de Serra e colocá-la no Lula, 
verá que são irmãos gêmeos, são muito parecidos. 

Eles representam  ataque aos servidores públi-
cos e à nossa soberania; adesão à política de entrega 
das nossas reservas de petróleo; desmatamento da 
Amazônia; política econômica de arrocho salarial que 
faz sofrerem os servidores já calejados.

Então, o que o povo brasileiro precisa é não repetir 
essas 2 experiências, porque uma coisa é ser engana-
do como fui pelo Lula, outra coisa é sabermos quem 
é o Lula, quem é Fernando Henrique e votar nessas 
2 figuras. Serra, Alckmin e Lula são irmãos gêmeos. 
O DNA deles é muito parecido. Se espremermos o 
sangue deles, só sai FMI, arrocho, entrega, perda de 
soberania, sofrimento do povo brasileiro.

Sr. Presidente, estamos rezando muito, pedindo a 
Nossa Senhora para abençoar este País: a Maria, nos-
sa Mãe, para elegermos a primeira mulher Presidente 
deste País, a Senadora Heloísa Helena, porque parece 
que os homens quando chegam a Brasília amolecem 
como macarrão, se entregam ao poder, se esquecem 
de tudo o que disseram no passado e promovem o 
sofrimento do povo brasileiro.

Não a Lula, não a Fernando Henrique e que Nossa 
Senhora abençoe Heloísa, para ser Presidente deste 
País, para fazer as mudanças de que o Brasil precisa, 
porque nosso povo tem de ser muito feliz.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Concedo 
a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Vieira Reis.

O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente 
agradeço ao Deputado Wasny de Roure a permuta 
da inscrição.

Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta 
Casa destacar a importância da aprovação do Projeto 
de Resolução nº 270, de 2005, de minha autoria, que 
cria o Grupo Parlamentar Brasil–Jamaica. Essa inicia-
tiva irá ampliar e estreitar os laços políticos, socioeco-
nômicos e de amizade do Brasil com os demais países 
das Américas, o que tem pautado as ações da nossa 
política de relações exteriores, com demonstração de 
ótimos resultados. 

Neste esforço de consolidar a presença brasilei-
ra e consolidar-se como importante País no cenário 
americano, todos os Poderes da República buscam 
aprofundar suas relações com os povos vizinhos, se-
jam elas institucionais ou comerciais.

A visita de Parlamentares representantes da 
Confederação Parlamentar das Américas – COPA à 
Jamaica constatou a disposição do povo jamaicano 
de manter relações mais próximas com os brasileiros, 
estreitando ainda mais os laços de amizade e as rela-
ções comerciais entre os 2 países.
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Em  retribuição a essa visita, o Primeiro-Minis-
tro da Jamaica, Percival Patterson, esteve, no mês de 
novembro, nesta Casa legislativa, reacendendo a dis-
posição de colaboração entre os países. 

Foi com esse sentido que entendemos a necessi-
dade de criação do Grupo Parlamentar Brasil–Jamaica, 
que constituirá importante instrumento no aprofunda-
mento dessas relações.

Esse projeto de resolução tem a intenção de jun-
tos promovermos a integração entre o povo brasileiro 
e o povo jamaicano. 

Quero destacar que compartilhamos com os ja-
maicanos os valores da democracia e da liberdade, 
em projetos de desenvolvimento com inclusão social. 
Nossos governos defendem um sistema internacional 
mais solidário, fundado na legitimidade e na justiça. 
Nossas afinidades abrem oportunidades de coopera-
ção e parceria de grande potencial. 

Iniciativas importantes estão sendo implemen-
tadas por meio desse estreitamento. Entre elas, des-
tacarei algumas. 

No campo dos combustíveis renováveis e da 
agricultura tropical, já estamos levando adiante pro-
jetos concretos. Os biocombustíveis oferecem uma 
resposta estratégica para o desafio dos preços cres-
centes do petróleo, da poluição ambiental e do aque-
cimento global.

A Jamaica, país com forte tradição açucareira, 
reúne todas as condições para apostar na indústria 
do etanol e, assim, diversificar sua matriz energética. 
Representantes jamaicanos já estão visitando nossas 
usinas e instituições da cadeia produtiva e de distribui-
ção de etanol e terão também oportunidade para obter 
informações sobre regulamentação e financiamento da 
produção e exportação do produto.

Também estamos aprofundando nosso intercâm-
bio na pesquisa e no cultivo de frutas tropicais, em que 
somos ambos competitivos.

Estudos já estão sendo realizados para facilitar 
que a Jamaica adquira máquinas e equipamentos 
agrícolas.

Cooperações na área da saúde estão sendo re-
alizadas com aproveitamento da experiência brasileira 
na prevenção e tratamento da AIDS e da reconhecida 
competência jamaicana no manejo da anemia falci-
forme.

Sr. Presidente, temos muito a fazer para dinami-
zar nossos vínculos econômicos e comerciais. Tenho 
conhecimento de que já se estuda uma conexão aérea 
direta e regular, a fim de concretizar o grande potencial 
de turismo e dos negócios entre os 2 países. 

Jamaica e Brasil têm uma grande responsabili-
dade compartilhada em fazer avançar a associação 

entre os blocos regionais. Por isso, precisamos tomar a 
dianteira dos esforços para concluir um acordo de livre 
comércio entre o MERCOSUL e a CARICOM.

Nós, brasileiros e jamaicanos, compartilhamos de 
algumas coisas em comum: a alegria de viver, a paixão 
pelo futebol, o gosto inato pela dança e pela música. 

É com este espírito de alegria, proximidade e 
solidariedade que faço apelo aos nobres pares pela 
aprovação do PRC nº 270/05, de minha autoria, que 
cria o Grupo Parlamentar Brasil–Jamaica. 

O projeto já está na Mesa Diretora da Casa e será 
relatado pelo nosso Vice-Presidente, Deputado José 
Thomaz Nonô, que nos deu a sua palavra de que o pa-
recer será favorável à criação do Grupo Parlamentar. 

Com isso, ampliaremos não só nossas relações 
comerciais com a Jamaica, mas também nossos la-
ços diplomáticos e de amizade, o que considero de 
suma importância para o nosso País e para os países 
vizinhos.

Quero, na oportunidade, transmitir às autorida-
des e empresários jamaicanos e brasileiros minhas 
esperanças de que se engajem efetivamente para 
tornar as relações entre nossos países muito mais 
intensas e produtivas em prol do desenvolvimento de 
nossos povos.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Ilustre 

Deputado Vieira Reis, esta Presidência aproveita o en-
sejo para cumprimentá-lo pela feliz iniciativa de criação 
desse Grupo Parlamentar, mais um instrumento entre 
tantos outros relativos à Jamaica.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. 
autorizasse a publicação nos Anais de matéria muito im-
portante da edição de hoje do Correio Brasiliense, de 
autoria do jornalista Alon Feuerwerker, sobre o acordo 
do PSOL com o PDT para as eleições de 2006. 

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR:

POLÍTICA

PSol e PDT querem Cristovam no Buriti 
Alon Feuerwerker

SUCESSÃO

Em negociação aberta, os dois partidos tentam 
fechar aliança em torno de Heloísa Helena para o Pa-
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lácio do Planalto e emplacar senador pedetista como 
candidato ao Governo do Distrito Federal.

Cristovam Buarque: candidatura do senador pode 
embaralhar ainda mais a corrida eleitoral da oposição 
pelo Palácio do Buriti.

Heloísa: acordo com PDT poderá fortalecer se-
nadora nos estados.

O PDT e o PSol estão perto de fechar um acor-
do para apresentar candidato único à Presidência da 
República. O mais provável é que a aliança se dê em 
torno da senadora Heloísa Helena (PSol-AL). Outro 
movimento possível é a unidade dos dois partidos para 
lançar o senador Cristovam Buarque ao Governo do 
Distrito Federal (GDF). A aproximação entre as duas 
legendas é feita às claras. A reunião de ontem que 
discutiu o assunto aconteceu no cafezinho do Senado. 
“Não temos nada” a esconder, diz o deputado federal 
João Fontes (PDT-SE).

Além da própria Heloísa, de Buarque e Fontes, 
participaram da conversa no Senado o presidente do 
PDT, Carlos Lupi, o outro pré-candidato do PDT ao 
Planalto, senador Jefferson Péres (AM), e o deputado 
e ex-ministro Miro Teixeira (PDT-RJ). Na saída, foram 
unânimes em dizer que, antes dos nomes, irão discu-
tir um programa de governo. “Nosso objetivo é cons-
truir uma alternativa à falsa polarização entre o PT e 
o PSDB”, disse Lupi. “Temos de lutar para evitar um 
novo estelionato eleitoral”, reforçou Miro Teixeira.

Na campanha eleitoral deste ano, a possível co-
ligação PDT-PSol pretende bater na tecla de que um 
próximo governo do PT ou do PSDB irá investir contra 
conquistas históricas dos trabalhadores, como a CLT 
e os direitos previdenciários inscritos na Constituição. 
“Vamos exigir na campanha que todos os candidatos 
digam claramente o que irão fazer se chegarem ao 
governo”, diz Lupi. “Não pode ser como agora, quando 
o PT escondeu que iria atentar contra os direitos dos 
trabalhadores.” Na última pesquisa Datafolha, Heloí-
sa Helena aparece com até 9% de intenções de voto, 
no cenário em que Geraldo Alckmin é o candidato do 
PSDB e Germano Rigotto, do PMDB.

Outro dado que anima os correligionários da 
senadora alagoana é que apenas 50% do eleitorado 
a conhece. Alckmin, por exemplo, já é conhecido por 
71%. A rejeição da senadora também é baixa, 19%. 
Heloísa Helena chega a 16% de intenção de voto entre 
os eleitores com nível superior e alcança 12% entre os 
mais jovens. Outro dado positivo, segundo o Datafolha, 
é que sua votação é razoavelmente homogênea.

No PSol e no PDT, a avaliação é que a sena-
dora pode disputar em igualdade de condições a 
corrida contra as grandes legendas se tiver um mí-
nimo razoável de estrutura partidária nos estados 

e tempo de televisão. Heloísa, entretanto, diz que a 
preocupação com o resultado não vem em primeiro 
lugar. Se fosse por isso, seria candidata em Alagoas, 
onde lidero todas as pesquisas para o Senado e para 
o governo Embaralhado

Uma possível candidatura de Cristovam Buarque 
ao GDF pela coligação PDT-PSol pode embaralhar o 
já complicado quadro da sucessão no DF. O Palácio 
do Planalto gostaria que o PT apoiasse o ministro 
Agnelo Queiroz, do PCdoB. Mas os petistas resistem 
e querem a candidatura própria. Na base de apoio do 
governador Joaquim Roriz, há pelo menos cinco pré-
candidatos.

O SR. WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, recentemente, tive a oportunidade de ouvir 
o pronunciamento do Deputado Alberto Fraga sobre 
a proposta que o Governo do Distrito Federal encami-
nhou à Comissão Mista de Orçamento, na pessoa do 
Relator, o Deputado Carlito Merss. Trata-se de um re-
manejamento no investimento e custeio de manutenção 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, destinado 
a contratação de pessoal para a Polícia Civil, prevista 
preliminarmente em 988 novos servidores, o que na-
turalmente tem importância vital para o desempenho 
da segurança pública no Distrito Federal.

Sr. Presidente, o Relator terá de se posicionar 
sobre uma questão regimental envolvida nesse rema-
nejamento. Fizemos um exaustivo debate esta sema-
na sobre o relatório do Deputado José Chaves, que 
contém seriíssimos conflitos regimentais do ponto de 
vista das iniciativas de emenda de Relator. Mas esse 
é um assunto a ser resolvido pelo Relator.

Foi aprovado hoje, na Comissão Mista de Orça-
mento, o parecer do Deputado Anivaldo Vale, muito 
bem escrito, que aprova o Fundo Constitucional do 
Distrito Federal, com recursos da ordem de 5 bilhões, 
260 milhões de reais. Ora, todos temos conhecimento 
de que 95% desse montante destina-se a pagamento 
de servidor público, portanto, o Governo teria a respon-
sabilidade de firmar uma negociação com a categoria 
a partir de 1º de janeiro.

O  aumento de 18,17% é superior à taxa de infla-
ção, e durante  o Governo Lula o Fundo Constitucional 
representou mais de 70%, do ponto de vista de trans-
ferências para o Distrito Federal, enquanto a inflação 
não chegou a 30%.

A bancada do Distrito Federal precisa ter conheci-
mento da proposta do Governo como um todo no que se 
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refere a contratações e reajustes para as Polícias Militar 
e Civil, o Corpo de Bombeiros, professores e servidores 
da saúde. É essa a responsabilidade de quem governa 
para com aqueles que estão enfrentando esse debate 
no Congresso Nacional. Sou membro da Comissão 
Mista de Orçamento e tenho sido muito questionado 
sobre o montante dos recursos do Fundo. 

Sr. Presidente, não me refiro às emendas que 
nós, Parlamentares, temos reivindicado para o Distrito 
Federal, e sim à proposta do Governo para a aplica-
ção dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito 
Federal, de grande magnitude. 

Apelo para o Governo do Distrito Federal a fim 
de que apresente a proposta por inteiro, para que de-
cidamos sobre o todo e não a prestação.

Esta, Sr. Presidente, é a reclamação que faço 
ao Governo do Distrito Federal. Ninguém faz política 
tomando os outros por carregadores de piano. Defen-
demos diuturnamente o Distrito Federal na Comissão 
Mista de Orçamento. 

Não  vamos admitir a lorota de que quem gover-
na manda em tudo. Vivemos num país democrático 
e o Parlamento tem um papel a cumprir. Não vamos 
abrir mão dessa delegação que nos foi dada pela so-
ciedade.

Sr. Presidente, por fim, quero registrar para toda 
a população que acompanha nossos trabalhos pela TV 
Câmara que Brasília se sente orgulhosa com o resul-
tado dos exames do ENEM. E, diga-se de passagem, 
o aluno faz o exame do ENEM com a possibilidade de 
ser contemplado pelo PROUNI, que é um programa 
de acesso à universidade particular. 

Mas ainda há aqueles que criticam o exame. 
Acho que só criticam porque nunca tentaram fazê-lo. 
Com esse resultado Brasília qualifica várias de suas 
escolas, públicas e particulares. 

Deixo meus cumprimentos ao conjunto de esco-
las públicas que se habilitaram no exame do ENEM, 
graças a seus alunos, em especial ao Colégio Militar, 
e também aos colégios particulares. Parabéns aos 
professores que formam esses alunos. 

Muito obrigado. 
O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra, por 3 minutos.
O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar no plenário desta Casa de-
clarações importantes do Presidente eleito da Bolívia, 
Evo Morales, que devem interessar a todos os setores 
democráticos e patrióticos do mundo inteiro.

O Presidente Evo Morales foi eleito com aproxi-
madamente 54% dos votos do povo boliviano. S.Exa. 
ganhou as eleições no primeiro turno. É o primeiro 
Presidente de tradição indígena. Portanto, trata-se de 
uma verdadeira revolução cultural no país vizinho.

Evo Morales declarou à imprensa mundial que, 
tendo assumido o Governo há poucos dias, empresas 
multinacionais do setor elétrico estão trabalhando para 
desmoralizá-lo, desqualificá-lo e enfraquecê-lo. 

Já vimos essas ações em muitos outros países. 
Grandes empresas instaladas na Bolívia trabalham 
no sentido de gerar um caos, criando condição de in-
governabilidade e, naturalmente, abrindo terreno para 
um golpe de Estado.

Sr. Presidente, isso é inaceitável! Não quero fazer 
juízo de valor, nem de simpatia, nem de apoio, nem 
de rejeição ao Presidente Evo Morales. O  fato de ser 
um cocaleiro, de tradição indígena, não é questão a 
ser debatida. Só temos uma posição aceitável, demo-
crática e politicamente correta: aceitar o resultado das 
urnas, que deu a um cocaleiro de tradição indígena, 
que tem nome, Evo Morales, a prerrogativa de gover-
nar o povo boliviano.

Lamentavelmente, o Presidente Evo Morales não 
deu nomes a essas empresas, pois sabemos que a 
PETROBRAS tem grandes investimentos em território 
boliviano – aliás, é a empresa estrangeira que mais 
investimentos tem em território boliviano. Certamente, 
não se trata da PETROBRAS, porque Morales esteve 
no Brasil, visitou o Presidente Lula e disse claramente 
que quer ser um parceiro da PETROBRAS, quer tra-
balhar com a PETROBRAS na Bolívia. 

Quero, portanto, Sr. Presidente, da tribuna da 
Câmara dos Deputados, repudiar qualquer tentativa, 
qualquer ação de empresas estrangeiras do setor ener-
gético, com vistas a preparar terreno para um golpe de 
Estado na Bolívia. Este é o momento de todos os seto-
res democráticos do mundo apoiarem o resultado das 
urnas bolivianas. O povo da Bolívia está encontrando 
o seu caminho, está dizendo para o mundo que quer 
o Presidente Evo Morales para dirigir o seu destino. É 
essa a vontade que deve ser respeitada, como tam-
bém devemos respeitar a soberania e a autonomia do 
povo boliviano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ALBERTO FRAGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem V.Exa. 

a palavra, por 3 minutos.
O SR. ALBERTO FRAGA (PFL – DF. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente parabenizo o Deputado 
Wasny de Roure, pois temos o mesmo entendimento. 
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Fomos surpreendidos por ofício do Governo do Distrito 
Federal solicitando mudança no Orçamento da União, 
evidentemente naquilo que diz respeito ao Fundo Cons-
titucional do Distrito Federal.

Entendemos que todos têm de ser tratados com 
igualdade. Posicionei-me e sempre me posicionarei a 
favor da igualdade. Jamais aceitaria que a Polícia Civil 
recebesse quantitativo de 105 milhões de reais para 
contratar pessoal, em detrimento da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros, que perderiam, respectiva-
mente, 54 milhões de reais e 18,7 milhões de reais na 
verba de investimento.

Nada tenho contra a Polícia Civil, absolutamente. 
No entanto, quando se muda o Orçamento, primeira-
mente, a bancada federal precisa ser ouvida, e pelo 
que sei até agora a Polícia Civil não tem representan-
te nesta Casa.

Portanto, aceitei, aceito e não me incomodo com 
os ataques corporativistas que sofri do Sindicato dos 
Policiais Civis. Eu não vou aceitar que 54 milhões de 
reais da Polícia Militar e 18,7 milhões de reais dos 
Bombeiros sejam retirados para, num ano eleitoral, a 
Polícia Civil contratar mil agentes de segurança. Isso 
é um absurdo, Sr. Presidente! É o mesmo que dizer 
que a Polícia Militar não vai ter dinheiro para comprar 
equipamentos, coletes à prova de bala, munição, arma-
mento, viaturas, porque temos que dar o nosso dinheiro 
de investimento para contratar pessoal. Coincidências 
da vida num ano eleitoral! 

Sr. Presidente, quero agradecer ao Deputado 
Carlito Merss, Relator do Orçamento, que entendeu 
o nosso receio. Apelamos para a sensibilidade de 
S.Exa., porque não se tira de ninguém para dar para 
outra pessoa. E é o que estão fazendo. Recentemente 
vimos o Governador, numa posição de revide, anunciar 
aumento para a Segurança Pública abraçado com um 
Diretor da Polícia Civil e com o Presidente da Câmara 
Distrital. Esqueceu-se o Governador de que existe um 
Deputado Federal e também um Deputado Distrital que 
representam dos militares no Distrito Federal.

Portanto, não é salutar a política sendo feita dessa 
maneira, com discriminação. Defendemos aqui o Go-
vernador Roriz e seu Governo a todo instante, e o mí-
nimo que peço de S.Exa. é que respeite meu mandato, 
porque, se eu não tiver o que dizer para a Polícia Militar 
e o Corpo de Bombeiros, que tiveram o seu dinheiro 
de custeio e investimento retirado do Orçamento, não 
mereço nem mais ter meu mandato.

Não abro mão dos meus compromissos e, lutando 
pela verdade, não adianta alguém pedir que eu seja 
sensível, porque não arredarei um milímetro daquilo 
que defendo com convicção.

Sofri ataques do Sindicato dos Policiais Civis de 
Brasília, que, com matéria paga na CBN, diziam que 
eu não seria digno de um mandato para representar 
a Polícia Militar. Guardem o dinheiro para que vocês 
possam investir no seu candidato. Elejam um Deputado 
Federal, porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombei-
ros já têm um, e este é o segundo mandato dele.

Não tenho nenhum tipo de preocupação com o 
que o sindicato está dizendo. E o presidente do sin-
dicato deveria ter um pouco mais de discernimento, 
porque, quando o Governador Roriz anunciou o au-
mento para a Segurança Pública, ignorando o trabalho 
que nós, Deputados Federais, fizemos para conseguir 
isso tudo, sequer convidou o presidente do sindicato. 
Portanto, não adianta ficar esperneando sem uma ra-
zão plausível.

Sr. Presidente, aproveito ainda a oportunidade 
para agradecer à Mesa da Casa, que atendeu a nos-
sas reiteradas reivindicações e autorizou o pagamento 
dos anuênios atrasados aos servidores da Casa, que 
os pleiteavam de forma justa e merecida. Ainda faltam 
algumas outras reivindicações, que abordarei em ou-
tra oportunidade.

Muito obrigado.
O SR. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Tem S.Exa. 

a palavra.
O SR. BABÁ (PSOL – PA. Pela ordem. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
que foi manchete da capa da revista IstoÉ desta se-
mana, em entrevista disse que a ética do PT é o rou-
bo. Na verdade, o ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso tem razão, mas não tem moral para fazer tal 
afirmação. Fala com razão dos roubos do Governo do 
PT, que começaram com o caixa 2, comandado por 
Marcos Valério, do escândalo que ocorreu no Governo, 
quando envolveram-se Deputados e Ministros. Infeliz-
mente, um patrimônio como o PT, construído pelos 
trabalhadores, foi jogado na lama por força do envol-
vimento do Governo Lula, durante a campanha, com 
verdadeiros marginais, ditos empresários.

Parece  que o ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso esquece de seu Governo. O Presidente Lula 
copiou não apenas a política econômica do Governo 
FHC, como também a compra de Parlamentares. Se 
Lula comprou Parlamentares para votarem a favor da 
reforma da Previdência – o escândalo do mensalão –, 
Fernando Henrique Cardoso não tem moral alguma 
para falar a respeito. Em seu Governo, foram compra-
dos Parlamentares, por 200 mil reais, para aprovarem 
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justamente a emenda constitucional que garantiu sua 
reeleição. 

Aliás, o PSDB também está envolvido no es-
cândalo do mensalão, haja vista que a campanha do 
Senador Eduardo Azeredo foi financiada por Marcos 
Valério. Além do mais, a origem das artimanhas de 
Marcos Valério é Minas Gerais. Foi lá que ele fez sua 
graduação, para em seguida fazer pós-graduação no 
Governo Lula – pós-graduação no roubo e no investi-
mento em políticos. 

É importante ressaltar essa situação, porque ve-
mos nesta Casa o PT acusando o PSDB, e vice-versa, 
quando, na verdade, são farinhas do mesmo saco. 
Aliás, farinha podre, da corrupção, do ataque aos di-
reitos dos servidores públicos, como fizeram Fernando 
Henrique Cardoso e, recentemente, Lula, com a re-
forma da Previdência. São  filhos siameses – como já 
disse aqui várias vezes –, porque têm o mesmo corpo 
econômico ditado pelo Fundo Monetário Internacional 
e pelos banqueiros; na verdade, o mesmo corpo da 
corrupção envolvido na compra de Parlamentares e 
em financiamentos de campanhas. 

Fernando Henrique Cardoso, portanto, não tem 
moral para falar na tal ética do PT, porque é a mesma 
ética do PSDB – talvez devêssemos falar em falta de 
ética do PSDB, a mesma do PT. 

É importante ressaltar ainda, Sr. Presidente, que 
o Ministro Palocci foi quem organizou a campanha 
do Presidente Lula, foi o articulador de empresários 
para financiarem a campanha de Lula, é adorado pelo 
PSDB, pelo PFL, pelos banqueiros justamente porque 
segue a mesma política econômica entreguista de 
Fernando Henrique Cardoso. Em 3 anos, o Governo 
Lula pagou 380 bilhões de reais só de juros da dívida 
pública. E o PSDB, após entregar 70% do patrimônio 
público, viu o nome do ex-Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso envolvido nas tratativas das telefônicas 
dos escândalos das privatizações. Agora talvez seja 
instalada essa CPI.

Vê-se também que as figuras que cercavam Fer-
nando Henrique Cardoso e que estavam envolvidas na 
corrupção não foram punidas, a exemplo do Palocci, que 
continua como Ministro da Fazenda com seus assesso-
res – ou melhor, a sua quadrilha montada em Ribeiro 
Preto –, Ralf Barquette, que está morto, Vladimir Poleto 
e Rogério Buratti, que chegou com um fusquinha em 
Ribeirão Preto, para trabalhar com Palocci e hoje é pro-
prietário de empresa. Agora , ao ser atacado, denunciou 
as falcatruas que envolveu o clã Palocci. 

Palocci mente descaradamente quando vai à 
CPMI dos Correios. Primeiro, disse que não viajou no 
jatinho do Sr. José Roberto Colnaghi, e o Sr. José Ro-
berto Colnaghi disse que ele viajou sim. Depois, Palocci 

disse que o PT alugou o jatinho, e o Sr. Roberto Colna-
ghi, dias depois, disse que não foi aluguel, foi emprés-
timo. Vale salientar, empréstimo para um Ministro. 

A Folha de S.Paulo retrata bem – e faço ques-
tão de ler – o Código de Conduta da Alta Administra-
ção Federal:

“Art. 7º A autoridade pública não poderá 
receber salário ou qualquer outra remuneração 
de fonte privada em desacordo com a lei, nem 
receber transporte, hospedagem ou quaisquer 
favores de particulares de forma a permitir si-
tuação que possa gerar dúvida sobre a sua 
probidade ou honorabilidade.” 

Portanto, os Deputados do PSDB, do PFL e do PT 
montam uma cerca de proteção a Palocci, quando, na 
verdade, S.Exa. é um dos responsáveis por todo esse 
esquema e continua como Ministro da Fazenda, entre-
gando o patrimônio público na mão dos banqueiros. 

Por isso, nós, do Partido Socialismo e Liberdade, 
pensamos que tem de haver punição de todos os Par-
lamentares envolvidos e do Ministro Palocci – inclusive 
é responsabilidade do Presidente Lula.

Nesse  jogo PT versus PSDB temos clara alter-
nativa para mostrar para a sociedade brasileira que 
Serra e Lula ou Alckmin e Lula são moedas com a 
mesma face, são parte de um mesmo jogo, que im-
plementa a política econômica neoliberal, que entrega 
nossas riquezas para o capital internacional e agora 
querem passar como salvadores da pátria como se 
fossem diferentes. 

Nós, do PSOL, vamos apresentar a candidatura 
da companheira Senadora Heloísa Helena para mos-
trar que a saída para este País é romper com o Fundo 
Monetário Internacional, colocar a economia do País 
a serviço dos trabalhadores, suspender o pagamento 
abusivo dos juros da dívida, para que possa ser aplicado 
na saúde, na educação, na reforma agrária, em nossas 
universidades, porque, infelizmente, tanto o grupo do 
Fernando Henrique Cardoso quanto o de Lula fazem 
parte do mesmo jogo e têm de ser derrotados pelos 
trabalhadores nesse processo eleitoral.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.

VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – COMPA-

RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS. 

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1
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AMAPÁ

Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Raimundo Santos PL 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT 
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 3

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
Nice Lobão PFL 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Domiciano Cabral PSDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Roberto Freire PPS 
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

João Leão PP 
Mário Negromonte PP 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Gilmar Machado PT 
Total de Minas Gerais: 1

RIO DE JANEIRO

Josias Quintal PSB 
Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Chico Sardelli PV 
Durval Orlato PT 
Ildeu Araujo PP 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Vadão Gomes PP 
Total de São Paulo: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
José Roberto Arruda PFL 
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

PARANÁ

Hermes Parcianello PMDB 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Marco Maia PT 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 3

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS. 

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Total de Amapá: 1
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PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL 
Total de Amazonas: 3

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Neiva Moreira PDT 
Remi Trinta PL 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
José Linhares PP 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Lúcia Braga PMDB 
Ricardo Rique PL 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Osvaldo Coelho PFL 
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Cleuber Carneiro PTB 
Edmar Moreira PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Leonardo Mattos PV 
Marcello Siqueira PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Roberto Brant PFL 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 9

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
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Bernardo Ariston PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Leonardo Picciani PMDB 
Márcio Fortes PSDB 
Nelson Bornier PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Delfim Netto PMDB 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcos Abramo PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Lima PMDB 
Ricardo Berzoini PT 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandro Mabel PL 
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Murilo Zauith PFL 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Airton Roveda PPS 
André Zacharow PMDB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL 
Cláudio Rorato PMDB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
Luci Choinacki PT 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Eliseu Padilha PMDB 
Maria do Rosário PT 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (Adelor Vieira) – Encerro a 
sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira, 
dia 10, às 9h.

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS 
II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.
Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões.

COM PARECERES FAVORÁVEIS 
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.988-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico e Cultural de Humaitá a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Humaitá, Esta-
do do Amazonas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.001-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodi-
fusão Educativa Costa Dourada para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, no município de Rio 
Branco, Estado do Acre.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06
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Nº 2.005-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Cruzeiro do Oeste a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.007-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Artís-
tico e Cultural de São Gonçalo do Sapucaí a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.015-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Rádio Educativa FM 
de Cuiabá-MT a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.029-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Diamante do Norte a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Diamante do 
Norte, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.044-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Agenda – FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
Jaú, Estado São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.057-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vida 
Nova a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Franca, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 2.086-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Itaguajé a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itaguajé, Esta-
do do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.933-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Beneficente e Cultural Comunitá-
ria Rádio Liberdade FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de São Bento do Sul, 
Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.966-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Nova Campo Largo Rádio e Te-
levisão Educativa para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Lapa, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.970-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sistema Syria de Comunicações 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Boa Vista do Bu-
ricá, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.980-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária Rosa de Saron – ACRS 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Felixlândia, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.981-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Radiodifusão do 
Bairro Vila Santa Branca – Sintonia FM 91,1 a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ri-
beirão das Neves, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06
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Nº 1.983-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
Alto Alegre do Pindaré – ARCAP a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade Alto Alegre do 
Pindaré, Estado Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.989-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Civil Filantrópica “Asilo Vila do 
Sol” a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.992-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Comunicação e Educação de 
Marco a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Marco, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.994-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Pequi Esporte Clube – PEC a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Pequi, 
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.998-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Master FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 1.463-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Paranaitense para o 
Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranaíta, 
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 1.957-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-

torga concessão à Rádio FM Serrote Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Ubajara, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 1.971-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Rádio Comunitária Atalaia de 
Bagé a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 1.986-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Santa Fé a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Fé, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 1.987-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária João Kominek a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 1.996-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Marajá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.004-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação “Marechal Rondon” de Campinápolis 
– MT a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Campinápolis, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.014-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Fundação Ernesto Benedito de Ca-
margo para executar serviço de radiodifusão de sons 
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e imagens, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.025-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Assistência aos Menores Ca-
rentes de Barra do Mendes – Bahia a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra 
do Mendes, Estado da Bahia.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.031-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) – Aprova o ato que outorga 
permissão à Fundação Educativa e Cultural Goiás Vivo 
– FUNGOV para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, com fins exclusivamente edu-
cativos, na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.033-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Moradores do Centro de 
Borda da Mata a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Borda da Mata, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.035-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária, Cultural e Educati-
va de Rádio Difusão de Itumirim/MG – ACREDITAR 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itumirim, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

Nº 2.039-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga concessão à Fundação José Possidônio Peixoto 
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Caucaia, Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

PROJETO DE LEI

Nº 787-C/03 (JULIO LOPES) – Institui diretrizes na-
cionais para a cobrança de tarifas para a prestação 

dos serviços de abastecimento de água e dá outras 
providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 5.919-C/05 (Poder Executivo) – Cria mil novecentos 
e cinqüenta e um cargos da Carreira da Seguridade 
Social e do Trabalho, para o Quadro do Ministério do 
Trabalho e Emprego, e extingue dois mil cento e no-
venta e um cargos vagos disponíveis no Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC, e dá 
outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06

6. CONTRA O PARECER DO CONSELHO DE ÉTI-
CA E DECORO PARLAMENTAR PELA PERDA DO 
MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL
(Nos termos do art. 14, § 4º, VIII, do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, c/c o art. 58 do RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 Sessões.

REPRESENTAÇÕES

Nº 52/05 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
– Representação ao Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o Deputado Professor Luizinho, como 
incurso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos, I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, instituído pela Resolução 25, de 10 de outubro de 
2001, da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 53/05 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
– Representação ao Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o Deputado Roberto Brant, como in-
curso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos, I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, instituído pela Resolução 25, de 10 de outubro de 
2001, da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-2-06

Nº 50/05 (Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
– Representação ao Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar contra o Deputado Pedro Corrêa, como in-
curso no art. 55, II, §§ 2º e 3º da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos, I, IV e 
V, e 14, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamen-
tar, instituído pela Resolução 25, de 10 de outubro de 
2001, da Câmara dos Deputados.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 15-2-06
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ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

Dia 10, 6ª-feira

10:00 JOÃO ALFREDO (PSOL – CE)
10:25 JUTAHY JUNIOR (PSDB – BA)
10:50 TEREZINHA FERNANDES (PT – MA)
11:15 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
11:40 PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB – AC)
12:05 GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
12:55 ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
13:20 PAULO MAGALHÃES (PFL – BA)

Dia 13, 2ª-feira

15:00 BETINHO ROSADO (PFL – RN)
15:25 B. SÁ (PSB – PI)
15:50 OSÓRIO ADRIANO (PFL – DF)
16:15 NICE LOBÃO (PFL – MA)
16:40 CELSO RUSSOMANNO (PP – SP)
17:05 LINCOLN PORTELA (PL – MG)
17:30 FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
17:55 DARCI COELHO (PP – TO)
18:20 NELSON TRAD (PMDB – MS)

Dia 14, 3ª-feira

15:00 RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
15:25 PAULO AFONSO (PMDB – SC)

Dia 15, 4ª-feira

15:00 VANDERLEI ASSIS (PP – SP)
15:25 RAFAEL GUERRA (PSDB – MG)

Dia 16, 5ª-feira

15:00 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA (PDT – AL)
15:25 BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)

Dia 17, 6ª-feira

10:00 ÁTILA LINS (PMDB – AM)
10:25 WAGNER LAGO (PDT – MA)
10:50 ARY KARA (PTB – SP)
11:15 ZICO BRONZEADO (PT – AC)
11:40 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)
12:05 PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM)
12:30 VIC PIRES FRANCO (PFL – PA)
12:55 ANTONIO JOAQUIM (PSDB – MA)
13:20 JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE)

Dia 20, 2ª-feira

15:00 MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP)
15:25 ÉRICO RIBEIRO (PP – RS)
15:50 IVAN VALENTE (PSOL – SP)
16:15 JORGE ALBERTO (PMDB – SE)
16:40 REMI TRINTA (PL – MA)

17:05 VADINHO BAIÃO (PT – MG)
17:30 ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)
17:55 MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PP – MG)
18:20 PEDRO HENRY (PP – MT)

Dia 21, 3ª-feira

15:00 ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
15:25 ORLANDO DESCONSI (PT – RS)

Dia 22, 4ª-feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
15:25 JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)

Dia 23, 5ª-feira

15:00 CHICO SARDELLI (PV – SP)
15:25 ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Dia 24, 6ª-feira

10:00 PASTOR REINALDO (PTB – RS)
10:25 NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
10:50 VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
11:15 LUIZ ALBERTO (PT – BA)
11:40 CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
12:05 EDINHO BEZ (PMDB – SC)
12:30 LUIZ COUTO (PT – PB)
12:55 PEDRO FERNANDES (PTB – MA)
13:20 MANATO (PDT – ES)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES 
I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

AVISOS 
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-2-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.142/05 – Do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “modifica o Art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-2-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 836/03 – Do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “disciplina o funcionamento de bancos de 
dados e serviços de proteção ao crédito e congê-
neres e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 
2.101/2003, PL nº 2.798/2003, PL nº 3.347/2004, PL 
nº 5.870/2005, PL nº 5.958/2005, PL nº 5.961/2005 e 
PL nº 6.558/2006) 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE 

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE 2003, 
DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE “CONVOCA 
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

AVISO 
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 8ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-02-06 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157/03 
– Do Sr. Luiz Carlos Santos e outros – que “convoca 
Assembléia de Revisão Constitucional e dá outras pro-
vidências”. (Apensado: PEC nº 447/2005) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA 
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA 

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, 
DE 2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS,  

QUE “MODIFICA A REDAÇÃO DO ART. 29A 
E ACRESCENTA ART. 29B À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE 

DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS 
CÂMARAS DE VEREADORES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

AVISO 
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO 

DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-02-06 

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333/04 
– Do Sr. Pompeo de Mattos e outros – que “”Modifica a 
redação do art. 29-A e acrescenta art. 29-B à Constituição 
Federal para dispor sobre o limite de despesas e a composi-
ção das Câmaras de Vereadores e dá outras providências.”” 
(Apensados: PEC nº 375/2005, PEC nº 396/2005, PEC nº 
397/2005, PEC nº 449/2005 e PEC nº 468/2005)
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 9-2-2006: 

Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de 
Desenvolvimento Regional: 

PROJETO DE LEI Nº 6.098/2005 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural: 

PROJETO DE LEI Nº 6.528/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.553/2006 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 

PROJETO DE LEI Nº 6.512/2006 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.124/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.125/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.126/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.127/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.134/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.135/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.136/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.531/2006 
PROJETO DE LEI Nº 6.564/2006 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 279/2006 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 280/2006 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
494/2006 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
499/2006 

Comissão de Defesa do Consumidor: 

PROJETO DE LEI Nº 6.562/2006 
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Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.136/2006 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 

PROJETO DE LEI Nº 6.557/2006 

Comissão de Educação e Cultura: 

PROJETO DE LEI Nº 6.561/2006 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI Nº 6.552/2006 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 

PROJETO DE LEI Nº 6.550/2006 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 

PROJETO DE LEI Nº 6.563/2006 

Comissão de Seguridade Social e Família: 

PROJETO DE LEI Nº 6.551/2006 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 

PROJETO DE LEI Nº 6.560/2006 

Comissão de Viação e Transportes: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
2.135/2006 

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 9 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO WAGNER LAGO NO PERÍODO 
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Nº 17, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 
2006 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO: 

O SR. WAGNER LAGO (PDT – MA. Como Líder.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho vindo 
sempre a esta tribuna denunciar o atraso a que o grupo 
dominante do Maranhão submeteu aquele Estado. No 
entanto, hoje venho para saudar o atual Governo, que 
conseguiu avançar na área da saúde, da educação e 
em vários setores da produção. 

Sr. Presidente, o atual Governador, Sr. José Reinal-
do, conseguiu romper as amarras que prendiam o Estado 
ao grupo dominante, responsável pela colocação do Ma-
ranhão, como sempre digo, no pódio da miséria nacional. 
O Secretário de Educação, Prof. Edson Nascimento, e 
sua equipe conseguiram avançar substancialmente na 

área da educação, incentivando a melhoria do ensino, da 
infra-estrutura, enfim, do suporte do magistério.

Como exemplo, cito o aumento acumulado de sa-
lário dos professores nos 3 primeiros anos do Gover-
no José Reinaldo, que chegou a 52,6%. O  percentual 
acumulado dos aumentos aprovados pela Assembléia, 
sancionados pelo Governador, que serão aplicados em 
março de 2006 e março de 2007, chega a 65% neste 
ano e, no próximo, atingirá 82%. Tudo isso é incentivo, 
Sr. Presidente, aos professores do Maranhão. 

A Lei nº 8.312, sancionada em 2005 pelo Gover-
nador, autoriza a concessão da progressão funcional 
e titulação aos servidores do grupo do magistério do 
1º e 2º graus referente ao período de 2002 a 2005. Foi 
concedida ainda gratificação especial de trabalho de 
20% sobre o vencimento base ao professor efetivo a 
partir do mês de janeiro, além de 8,8% de aumento 
em março, totalizando 30%. 

Além dessas vantagens, devo registrar para o Esta-
do e todo o País que o Maranhão possui 217 Municípios, 
nos quais em apenas 58 o ensino médio era oferecido. 
Hoje, o ensino médio atinge todos os Municípios, e os 
alunos triplicaram, passando de 76 mil, para 266 mil. 

Sr. Presidente, diante da exigüidade do tempo, peço 
a V.Exa. que autorize a transmissão pelo programa A Voz 
do Brasil deste pronunciamento sobre os avanços obti-
dos pelo atual Governo do Maranhão, Dr. José Reinaldo 
Tavares, e pela equipe do Prof. Edson Nascimento. São 
dezenas de avanços, centenas de medidas que trans-
formaram o quadro educacional maranhense.

Cumprimento a equipe da Secretaria Estadual 
de Educação, afirmando que estamos à disposição 
do Prof. Edson Nascimento, da sua equipe e do Go-
vernador José Reinaldo. Em outra oportunidade, tal-
vez amanhã, Sr. Presidente, voltaremos a esta tribuna 
para dar publicidade a esse trabalho exemplar, que tira 
o Maranhão da situação de penúria, de Estado com 
os piores indicadores educacionais no Brasil. Naquele 
Estado, Sr. Presidente, houve um avanço considerável 
nessa área, conforme consta no documento oficial da 
Secretaria de Educação do Maranhão.

Muito  obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Nobre 

Deputado Wagner Lago, V.Exa. será atendido em sua 
solicitação.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 21, REALIZADA EM 1º DE 
FEVEREIRO DE 2006 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO: 
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O  SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos deste 
País, a minha geração, hoje por volta dos 50 anos de 
idade, ainda foi privilegiada, porque durante toda a sua 
formação educacional, desde a creche até a universi-
dade – que é o meu caso –, sempre pôde contar com 
ensino público de qualidade. A degradação do País 
se acelera com a privatização do ensino público no 
período da ditadura militar. De lá para cá, a educação 
pública brasileira sofre verdadeira mercantilização, 
com a paralisação da oferta de vagas e a interrupção 
da melhoria da qualidade.

É com muita alegria que, no dia de hoje, informo 
estar encaminhando à Mesa Diretora da Casa proposta 
de criação, pelo Ministério da Educação e pelo Gover-
no Federal, de mais uma universidade federal no meu 
Estado, a Bahia, a qual chamamos de Universidade 
Federal do Nordeste da Bahia. A instituição engloba 
60 Municípios com duas grandes vocações: a agrícola, 
natural, apesar de boa parte da região estar no semi-
árido; e a turística, muito interessante.

Há cidades situadas entre rios, no litoral norte, 
com uma das praias mais belas do nosso Estado. E 
a região de Cipó é a única do nosso Estado que tem 
fonte de águas termais, encontradas em pouquíssimos 
lugares do mundo.

Com muita honra, sou  o porta-voz dessa iniciativa 
do Congresso Nacional e devo dizer, Sr. Presidente, 
que é resultado de demanda crescente. Nos últimos 10 
anos, foi assustador o aumento do número de univer-
sidades particulares implantadas em nosso País – no 
meu Estado, a Bahia, o número é impressionante , mas 
não chega a 10% a parcela da população brasileira que 
tem condições financeiras de pagar as mensalidades, 
que variam entre 500 e mil reais. 

A Bahia, apesar de ser o quarto Estado do Brasil 
em população, ao longo das últimas décadas tem sido 
a mais desprestigiada e desfavorecida em termos de 
oferta de vagas em universidades públicas. Durante 
muito tempo teve apenas uma universidade federal, 
enquanto Minas Gerais, Estado pouco maior do que 
o nosso, tem 8 universidades federais, e Pernambuco, 
bem menor do que a Bahia, tem 3. Somente agora, 
no Governo Lula, foi autorizada a criação da segunda 
universidade federal, a Universidade Federal do Re-
côncavo Baiano. E a Bahia divide com Petrolina, no 
Estado de Pernambuco, a Universidade Federal do 
Vale do São Francisco. A Bahia tem, portanto, duas 
universidades e meia.

Mesmo assim, ainda estamos com uma defasa-
gem imensa: a população da Bahia é de 13 milhões 

de habitantes. E, no caso da região para a qual faço 
essa proposta, os estudantes moram a 400 ou 500 
quilômetros da universidade mais próxima. Portanto, 
ficam impossibilitados de a ela terem acesso. 

Logo, a descentralização visa não só permitir o 
acesso à educação de qualidade em universidades 
públicas, mas também ao desenvolvimento da região 
nordeste da Bahia, o que urge priorizar.

Realizaremos a partir do próximo mês uma sé-
rie de audiências públicas. Participarão Prefeitos e 
Vereadores, bem como outras lideranças e a socie-
dade civil organizada. Mas a defesa dessa bandeira 
começa no dia de hoje. Daremos o primeiro passo 
com o envio desta indicação ao Ministério da Edu-
cação. Temos esperança de que no Governo Lula, 
por sua já manifestada sensibilidade, no mais breve 
tempo possível, obtenhamos mais esta conquista 
para o nosso Estado: a construção da sua tercei-
ra universidade federal, a Universidade Federal do 
Nordeste da Bahia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO ANDRÉ DE PAULA NO PERÍODO 
DESTINADO A BREVES COMUNICAÇÕES 
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 23, REALIZADA 
EM 2 DE FEVEREIRO DE 2006 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL – PE) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de fazer um breve registro. Nosso 
Estado está hoje um pouco mais pobre, pois perdeu 
um dos seus mais ilustres e queridos Parlamentares 
Estaduais. É com enorme pesar que comunico a esta 
Casa o desaparecimento do ex-Deputado Estadual, 
por 5 mandatos, Ribeiro Godoy, que era pernambu-
cano. Por sinal, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, ele 
nasceu na terra de V.Exa., Serra Talhada.

Ribeiro era filho de um grande líder do Sertão 
do Pajeú, o também ex-Deputado Estadual Metódio 
de Godoy Lima, que mantinha estreita amizade com 
Agamenon Magalhães e era considerado o interven-
tor do sertão.

No seu último mandato, Ribeiro Godoy foi o quinto 
Deputado mais votado do nosso Estado. Representou 
o povo de sua região na Assembléia Legislativa de 
Pernambuco com o brilho, a lhaneza e a fidalguia que 
lhe eram peculiares. De uma lealdade política incom-
parável, ele se despede da vida, deixando a saudade 
e, sobretudo, o exemplo de coerência e correção. Seu 
desaparecimento, aos 82 anos de idade, é motivo de 
grande tristeza em nosso Estado. 
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Sr. Presidente, associo-me ao sentimento de pe-
sar que toma todos os seus familiares e amigos, nesta 
hora de dor e saudade. Peço que sejam transmitidas à 
família as nossas condolências, especialmente à viúva, 
a Sra. Suzana Cancio de Godoy, ao seu irmão Mauro 
Godoy, que foi meu companheiro na Câmara Munici-
pal de Recife, onde exerceu 4 mandatos, chegando, 
inclusive, a presidir com brilhantismo aquela Casa 
Legislativa. Peço também que o nosso sentimento de 
pesar seja transmitidos aos seus 7 filhos, entre eles 
Tadeu Godoy, Superintendente do Fundo de Terras do 
Estado de Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria 
de Produção Rural e Reforma Agrária, e José Abelardo 
Godoy, que teve o privilégio de governar o Município 
de Bonito, onde nosso querido Ribeiro Godoy foi en-
terrado hoje pela manhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Tendo em vista a vigência da Lei nº 11.259, de 
2 de janeiro de 2006, acrescenta dispositivo à Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, para determinar investigação imediata 
em caso de desaparecimento de criança ou adolescente, 
declaro, nos termos do art. 164, inciso II, do Regimento 
Interno, a prejudicialidade dos projetos de Lei nº 981/03 
que Modifica o dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, 4.586/04 que estabelece a busca imediata 
de pessoa desaparecida menor de 18 anos e portadora 
de deficiência física ou mental, nº 6.247/05 que Altera o 
art. 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Publique-se.
Em 9-2-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 524-B, DE 2002 

(Do Senado Federal) 
PEC Nº 27/01

Acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, a fim de 
instituir o Fundo para a Revitalização Hidro-
ambiental e o Desenvolvimento Sustentével 
da Bacia do São Francisco; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e Reda-
ção, pela admissibilidade, contra o voto do 
Deputado José Roberto Batochio. (Relator: 
Dep. Alexandre Cardoso); e da Comissão 
Especial pela aprovação, com substituti-
vo, contra o voto do Deputado Júlio César. 
(Relator: Dep. Fernando Ferro).

Publicação do Parecer da Comissão Especial 

 COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR 
PARECER À PEC Nº 524-A/2002 

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 524-A, de 
2002, originária do Senado Federal, pretende incluir no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias um artigo 84, 
instituindo o Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o 
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do rio São Francis-
co, o qual será constituído por cinco décimos por cento do 
produto da arrecadação dos impostos da União, deduzidas 
as vinculações ou participações constitucionais.

O Fundo, com duração de vinte anos, será desti-
nado a custear programas e projetos governamentais 
de recuperação ambiental do rio São Francisco e de 
seus afluentes e de desenvolvimento sustentável da 
região banhada por eles.

Considerando o Orçamento da União para o 
corrente ano e a Proposta Orçamentária para 2005, o 
produto da arrecadação dos impostos da União, dedu-
zidas as vinculações ou participações constitucionais 
é da ordem de R$60 bilhões. Assim, o Fundo para a 
revitalização ambiental voltado para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia do Rio São Francisco contará 
com recursos anuais da ordem de R$300 milhões.

Se aprovada a PEC, após sua promulgação o 
Fundo deverá ser criado por lei ordinária, a qual esta-
belecerá os mecanismos para seu funcionamento.

A PEC nº 524-A, de 2002, foi analisada prelimi-
narmente pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, quanto à sua admissibilidade, em es-
pecial, sua compatibilidade com as cláusulas pétreas 
de nossa Carta Magna.

A proposta contida na PEC nº 524-A/2002 traz a 
questão de como a sociedade irá resolver um problema 
criado pelo uso desrespeitoso e  inconseqüente dos 
recursos ambientais. Assim, propõe a criação de um 
instrumento – que não é o único – complementar de 
intervenção em uma realidade ambiental degradada: 
um fundo para revitalização do “rio da unidade nacio-
nal”, para restituir a vitalidade que lhe foi tirada.

Isto significa olhar para o OPARÁ como os primeiros 
habitantes de suas margens o viam: um celeiro; um cami-
nho; um lazer; um habitat de diferentes formas de vida.

Pressupõe também uma nova postura da socie-
dade frente à sua significação para o Brasil: o País 
econômico; o País social; o País ambiental; o País 
detentor de cerca de 12% da água doce disponível 
para a humanidade.

A PEC traz a questão do manejo necessário 
para o uso devido e correto de um insumo vital à so-
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brevivência das espécies – a água – em um região 
densamente povoada e com índices de evaporação 
três vezes superiores aos de precipitação pluviométri-
ca. Manejo não apenas das técnicas produtivas, mas 
das políticas e programas que incidem no semi-árido 
nordestino, desenvolvendo seu potencial e abrindo 
perspectivas inclusive para novas atividades econô-
micas como projetos de turismo ecológico e práticas 
desportivas ambientalmente sustentáveis, e que fazem 
o arcabouço legal do uso desse insumo.

A proposta de revitalização ambiental do rio São 
Francisco também permite a possibilidade de utilização 
de instrumentos de MDL – Mecanismos de Desenvol-
vimento Limpo, como forma de capitalizar recursos via 
crédito de carbono com programas de reflorestamento 
de matas ciliares.

A PEC insere-se em um ambiente regulatório re-
cente, sem agilidade, carente de normalização e inte-
gração institucional, precário na sua malha operacional 
e insipiente nas ações executivas nos três níveis que 
perpassa: federal, estadual e local. Agregue-se ao nível 
local as diferentes organizações da sociedade civil.

Finalmente, devo evidenciar que, ao propor a 
criação de um Fundo de Revitalização ambiental para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São 
Francisco, a PEC nº 524-A, de 2002, repõe à pauta 
da sociedade a questão da interligação das águas da 
bacia do rio da integração nacional.

Para subsidiar a avaliação e discussão da PEC, 
a Comissão Especial promoveu a realização de cinco 
sessões de audiência pública, às quais compareceram, 
como expositores, as seguintes autoridades:

– dia 20-10-2004 – Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional, Dr. Ciro Gomes, e Deputado Jorge 
Khoury, Presidente em Exercício do Comitê da Bacia 
do São Francisco;

– dia 27-10-2004 – Dr. Dilton da Conti Oliveira, Pre-
sidente da Companhia Hídro Elétrica do São Francisco 
– CHESF, Representando a Srª Ministra de Estado das 
Minas e Energia, Drª. Dilma Rousseff, e Dr. Jerson Kelman, 
Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA;

– dia 10-11-2004 – Dr. José Carlos Carvalho, 
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco e Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado de Minas Gerais;

– dia 17-11-2004 – Dr. Valdemiro Francalino da 
Rocha, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo 
do Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, representando o Sr. Ministro 
Dr. Roberto Rodrigues. e Dr. Luiz Carlos Everton de Fa-

rias, Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba –  CODEVASF;

– dia 24-11-2004 – Dr. Maurício Cortines Laxe, 
Coordenador do Programa de Revitalização da Bacia 
do São Francisco, representando a Senhora Marina 
Silva, Ministra de Estado do Meio Ambiente.

II – Voto do Relator

O rio São Francisco, em um curso de cerca de 
2.800km, forma, com seus tributários, uma bacia hi-
drográfica de cerca de 640 mil quilômetros quadrados, 
abrangendo territórios dos Estados de Minas Gerais, 
Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e do 
Distrito Federal. Nesta área, que corresponde a cerca 
de 8% do território nacional, estão 504 Municípios, com 
uma população da ordem de 14 milhões de habitantes, 
dos quais 10 milhões em áreas urbanas.

Tanto do ponto de vista natural como socioeco-
nômico, a bacia do São Francisco é uma região de 
fortes contrastes, retratando a enorme diversidade 
geográfica e social brasileira. Suas nascentes, assim 
como as dos seus principais formadores estão nos 
planaltos de Minas Gerais, de onde provêm  mais de 
70% de sua vazão. Outros 20% de suas águas origi-
nam-se no oeste baiano. Ambas estas regiões são 
dominadas pela fisiografia dos cerrados, com pluvio-
sidade média em torno de 1.400mm anuais, com áre-
as onde as chuvas atingem até 2.000mm anuais. Por 
outro lado, cerca de 57% da bacia estão no Polígono 
das Secas, de clima semi-árido, com baixos índices 
pluviométricos baixando a até 600mm anuais, aliados 
a altos índices de evaporação, cujas médias chegam 
a 1.500mm por ano.

Após o rio Verde Grande, na divisa norte entre Minas 
Gerais e Bahia, o São Francisco não recebe, até sua foz, 
nenhum afluente perene de porte significativo. O mesmo 
ocorre na margem esquerda, a partir da embocadura do 
rio Grande, na localidade de Barra, já no extremo sul do 
reservatório de Sobradinho, a partir de onde, por cerca 
de mil quilômetros, o São Francisco é uma espécie de 
“Nilo brasileiro”, trazendo a água de regiões úmidas para 
a natureza e as gentes do semi-árido.

Se forem excluídos os rios já amazônicos do oeste 
do Maranhão, as águas do São Francisco correspon-
dem a cerca de 80% dos recursos hídricos perenes 
do Nordeste. Graças a elas, a disponibilidade hídrica 
per capita da região situa-se em tomo de 3.000 m³ por 
ano, acima, portanto, de 1.000m³, limite mínimo con-
siderado suficiente pela Unesco e outros organismos 
internacionais para viabilizar o desenvolvimento social 
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e econômico e proporcionar níveis adequados de vida 
às populações.

Os contrastes socioeconômicos são proporcionais 
à diversidade climática e ambiental na bacia do São 
Francisco, a começar pela distribuição espacial de sua 
população. A população atual da bacia do São Fran-
cisco, estimada, pelo censo de 2000, em 13 milhões 
de habitantes, é predominantemente urbana, com cer-
ca de 50% concentrados em 14 municípios com mais 
de 100 mil habitantes, dez dos quais pertencentes à 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais. A área rural da bacia concentra 26,5% de sua 
população, a maioria da qual no semi-árido.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem 
cerca de 4.000,000 de habitantes e uma das maiores 
concentrações industriais do País, em apenas 1% da 
área da bacia. Apesar de ter índices elevados de co-
leta, a maioria dos esgotos sanitários nela produzidos 
não é tratada, constituindo um dos principais fatores 
de poluição dos recursos hídricos da bacia do São 
Francisco, sendo o rio das Velhas que a drena, um dos 
rios com maior índice de degradação da qualidade da 
água. Além de rejeitos industriais de metais pesados 
que também são descarregados através do rio das 
Velhas, no São Francisco.

Nos 57% da área da bacia situados no semi-ári-
do, estão 218 municípios, com mais de 4,8 milhões de 
habitantes, com pouco mais da metade morando em 
áreas urbanas. Dos municípios situados na bacia do 
São Francisco, na área do semi-árido, apenas três têm 
população acima de 100 mil habitantes: Juazeiro, na 
Bahia, Petrolina, em Pernambuco, e Arapiraca, em Ala-
goas. Juazeiro e Petrolina devem seu vigoroso cresci-
mento populacional e econômico verificado nos últimos 
trinta anos à implementação de projetos de agricultura 
irrigada com as águas do rio São Francisco.

Os indicadores socioeconômicos variam consi-
deravelmente na bacia do São Francisco. O Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH – atinge mais de 0,8 
no alto São Francisco (Região Metropolitana de Belo 
Horizonte) e desce a menos de 0,5 nas áreas que dre-
nam o médio, submédio e baixo cursos do rio. Mesmo 
nas áreas em que a média do IDH é baixa, existem 
“ilhas de prosperidade”, nas quais esse índice sobe 
para próximo de 0,8, como são os casos das áreas de 
Petrolina, Juazeiro e Barreiras, onde o desenvolvimento 
agrícola alavancou a economia e o desenvolvimento 
social. Esses casos demonstram o elevado potencial 
de resposta positiva a investimentos na bacia do São 
Francisco.

A precária cobertura por serviços de saneamento 
básico, principalmente de abastecimento de água po-
tável e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
ao mesmo tempo reflete as más condições de vida da 
maior parte da população da bacia do São Francisco, 
como revela um dos principais fatores de degradação 
da qualidade de seus recursos hídricos.

Os serviços públicos de abastecimento de água 
estão disponíveis para cerca 98% da população urbana 
no alto São Francisco, 95% no médio, 88% no submé-
dio e 82% no baixo São Francisco. O atendimento por 
sistemas coletores de esgotos atinge cerca de 78% da 
população urbana no alto São Francisco, 36% no mé-
dio, 58% no submédio e 23% no baixo São Francisco. 
A coleta do lixo urbano é prestada a cerca de 93% da 
população urbana no alto São Francisco, 82% no médio. 
80% no submédio e 88% no baixo São Francisco.

Em apenas 33 Municípios é feito algum tipo de 
tratamento dos esgotos sanitários, estimando-se que 
mais de 95% do volume coletado são lançados brutos 
nos corpos de água. Para se ter uma idéia, apenas em 
2002 a Região Metropolitana de Belo Horizonte teve 
inaugurada sua primeira estação de tratamento de es-
gotos, com capacidade para 20% do volume coletado, 
em nível primário. Situação semelhante é verificada 
quanto ao lixo coletado, estimando-se que 93% dos 
Municípios o dispõem de forma inadequada, em lixões, 
terrenos baldios em cursos de água. Só para coletar e 
tratar os esgotos sanitários e dispor adequadamente o 
lixo, gerados pela população urbana da bacia hidrográ-
fica do São Francisco, estima-se que serão necessários 
investimentos da ordem de R$4,5 bilhões.

Ao longo de quase três séculos, o desmatamento 
para abrir frentes para a agricultura e a pecuária devas-
tou as áreas de nascentes da bacia do São Francisco, 
em especial a situada em Minas Gerais. Nos últimos 
cinqüenta anos, a demanda de carvão vegetal pela 
nossa siderurgia acelerou esse processo, alterando 
profundamente as condições de escoamento super-
ficial e de renovação dos lençóis subterrâneos. O re-
sultado é visível nas vazantes e cheias extremas, no 
intenso processo erosivo e no assoreamento da rede 
hidrográfica do Alto São Francisco.

Como conseqüência do uso irresponsável, pode-
se dizer, da água e do solo da bacia do Alto São Fran-
cisco, houve intensa degradação da qualidade e dimi-
nuição da quantidade da água de afluentes de suma 
importância, em especial daqueles que drenam áreas 
mais industrializadas e de maior densidade populacio-
nal, como os rios das Velhas, Paraopeba e Pará.
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O oeste da Bahia seguiu, em anos mais recen-
tes, a mesma sina do planalto mineiro, com a rápida 
e intensiva ocupação agrícola de suas terras de topo-
grafia favorável à mecanização, ideais para lavouras 
extensivas de soja, milho e outros cereais.

Na região do semi-árido, o rigor do clima, aliado 
às extremas condições de pobreza, tem levado à con-
tinua degradação do meio ambiente, sob a forma da 
exploração exaustiva de lenha, do pastoreiro acima da 
sustentabilidade natural e da agricultura de várzeas. 
Mesmo nos perimetros irrigados, os limites de susten-
tabilidade do meio ambiente não têm sido respeitados. 
Há emprego de água em excesso e deficiências de 
drenagem, levando à salinização dos solos, ao car-
reamento de agrotóxicos e à erosão, contribuindo para 
a degradação qualitativa dos recursos hídricos.

Estão instaladas na bacia hidrográfica do São Fran-
cisco vinte usinas hidrelétricas, oito das quais compõem 
o complexo gerador da CHESF, a partir da barragem 
de Sobradinho, com potência instalada de 10356 MW, 
o qual gera 17% da eletricidade consumida no Brasil e 
atende mais de 90% da demanda do Nordeste.

O enorme reservatório de Sobradinho (34 bilhões 
de metros cúbicos) amortece todas as cheias do rio, 
acumulando as vazões máximas do período chuvoso 
no planalto mineiro e no oeste baiano, para liberá-las 
de forma regular durante o ano inteiro, para a geração 
contínua de eletricidade pelas hidrelétricas de Sobradi-
nho (1060 MW), Luiz Gonzaga (1.500 MW), Apolônio 
Sales (440 MW, Paulo Afonso I (180 MW), II (480 MW), 
III (864 MVW e IV (2.460 MW) e Xingó (3.000 MW).

Por força do disposto no § 1º do art. 20 da Cons-
tituição Federal, são transferidos aos Estados e Muni-
cípios que tiveram partes de seus territórios inundados 
pelos reservatórios das usinas hidrelétricas e a órgãos 
da administração pública federal 6,75% do valor da 
energia elétrica produzida, a título de compensação 
financeira. Aos Estados e Municípios, que ficam com 
a maior parcela desses recursos (5,4%), não são feitas 
restrições quanto ao seu emprego. Em 2004, segundo 
dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
–, o montante de recursos transferido foi superior a R$1,3 
bilhão, valor que deverá aumentar significativamente em 
2005, dada a entrada em operação de novas hidrelétri-
cas e o crescimento da demanda de eletricidade.

A natureza do mega sistema elétrico do Brasil, 
majoritariamente hidroelétrico e interligado, nos dá le-
gitimação para colocar parte desta compensação no 
Fundo de Revitalização do São Francisco.

O próprio setor de recursos hídricos, portanto, é 
capaz de proporcionar os recursos financeiros reque-

ridos para recuperar o meio ambiente e os recursos 
hídricos e promover o desenvolvimento sustentável de 
uma bacia hidrográfica específica. Apenas 20% do total 
distribuído a título de compensação financeira e royal-
ties pelo uso de potenciais hidráulicos para geração de 
energia elétrica igualam-se praticamente à parcela da 
arrecadação proposta para compor o Fundo para a Re-
vitalização Ambiental voltado para o Desenvolvimento 
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco.

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é pe-
culiar em relação às demais bacias hidrográficas 
brasileiras. As bacias do Paraíba do Sul, do Paraná, 
do Tocantins-Araguaia, do Amazonas e as demais, 
de menores portes, têm problemas ambientais e ne-
cessitam de medidas de recuperação e manutenção 
da qualidade e disponibilidade de suas águas. No 
entanto, não padecem elas das incertezas climáti-
cas que afetam o rio São Francisco, não levam água 
para regiões onde a evaporação supera, de longe, 
as precipitações pluviométricas e onde não existem 
cursos de água perenes, como é o Semi-Árido, não 
constituem elas a maior parcela de recursos hídricos 
de toda uma região geográfica densamente habita-
da, o Nordeste.

É importante registrar que esta PEC vai ao en-
contro da proposta elaborada pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), prevendo um amplo e completo 
plano de revitalização do rio São Francisco, constitu-
ído através de debates realizados com contribuições 
substanciais de especialistas, entidades não-governa-
mentais e órgãos de governo, que por mais de 6 me-
ses se dedicaram a detalhar o conjunto de ações que 
buscam revitalizar o mais importante curso d’água do 
Nordeste brasileiro, o nosso querido “rio da integração 
nacional” – o Velho Chico.

A proposta elaborada pelo MMA, no entanto, não 
tem definido concretamente os recursos necessários 
para sua implementação. Sendo assim, a PEC nº 524-
A/2002 completa este programa ao definir claramente 
os recursos do Fundo de Revitalização Ambiental e 
desenvolvimento sustentável do rio São Francisco.

Ao finalizar este relatório quero render uma ho-
menagem a diversas pessoas que contribuíram na 
luta em defesa do Chico, em particular à memória do 
grande brasileiro Teodomiro Braga a quem chamou-
se carinhosamente “o Velho do Rio que foi a síntese 
da intensa paixão com o conhecimento profundo do 
Rio e seu ecossistema a quem dedicamos este rela-
tório e esperamos sua aprovação com um pleito de 
respeito e gratidão.
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Esta proposta define que a constituição do Fundo 
de Revitallzação Ambiental do São Francisco terá a vi-
gência de 20 anos. A propósito disso lembramos:

“Uma árvore cresce em 7 anos, a água se recom-
põe em 10 anos. Em 15 anos podemos eliminar traços 
de agrotóxicos; uma geração muda em 20 anos e, em 
20 anos se recompõe a mata secundária”.

É, portanto, plenamente justificável que, por um 
prazo definido, uma parcela dos recursos financeiros 
resultantes da compensação financeira pelo uso dos 
potenciais hidráulicos para fins de geração de energia 
elétrica sejam direcionados para promover a revitaliza-
ção hidroambiental e o desenvolvimento sustentável 
da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Não temos dúvida, portanto, quanto à pertinên-
cia e mérito da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 524-A, de 2002, pelo que encaminhamos nosso 
voto pela sua aprovação, na forma do Substitutivo 
anexo.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2005. – 
Deputado Fernando Ferro, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO RELATOR

Após a entrega de nosso parecer e encami-
nhamento do voto à PEC nº 524-A, de 2002, com 
sugestão de Substitutivo, vários debates ocorreram 
no âmbito da Comissão Especial, em particular, com 
vários dos ilustres Deputados que a compõem e com 
representantes do Poder Executivo. Esses debates 
levaram-nos à conclusão de que são necessárias 
algumas modificações em nossa proposta de Subs-
titutivo, para torná-lo compatível com as demandas 
da bacia do rio São Francisco e, ao mesmo tempo 
viável e factível em termos políticos, constitucionais 
e institucionais.

Em primeiro lugar, adequamos as fontes de re-
cursos do Fundo para a Revitalização Hidroambiental 
voltado para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do rio São Francisco ao “Pacto Federativo”. Em segui-
da, deixamos para lei ordinária que regulamentará a 
administração e operação do fundo, detalhes quanto 
às áreas de aplicação de seus recursos e os órgãos 
responsáveis por sua gestão.

Fazemos, também, uma correção no nosso Rela-
tório, quanto ao nome do ilustre são-franciscano José 
Theodomiro de Araújo, que, lamentavelmente, ficou 
grafado de forma incorreta, bem como ao caracterizar o 
rio São Francisco, no item II do Relatório apresentado, 
no terceiro parágrafo foi omitido a ressalva de que na 
divisa norte entre Minas Gerais e Bahia, o São Fran-
cisco não recebe na sua margem direita, até sua foz, 

nenhum afluente perene de porte significativo. Creio 
que necessário a inclusão dessa ressalva para melhor 
compreensão da característica de sua bacia. Por outro 
lado no mesmo relatório no parágrafo 14, onde se lê 
terras de topografia favorável, leia-se terras de relevo 
favorável. Tal ajuste tem por objetivo precisar de forma 
correta e apropriada ao presente relatório.

Isto posto, reformulamos nosso voto, sugerindo 
a versão anexa de Substitutivo.

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado Fernando Ferro, Relator.

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR 
PARECER À PEC Nº 524-A/2002

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 524-A, DE 2002

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescenta attigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, a fim de 
instituir o Fundo para a Revitalização Am-
biental voltado para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do no São Francisco.

“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:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias é acrescido do seguinte artigo:

Art. 95. É instituído, por vinte anos, o Fun-
do para a Revitalização Ambiental voltado para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 
rio São Francisco, com o objetivo de custear 
programas e projetos governamentais de recu-
peração ambiental do rio e de seus afluentes 
e de desenvolvimento sustentável da região 
banhada por eles.

§ 1º O Fundo será constituído por:
I – três décimos por cento do produto da 

arrecadação dos impostos de competência da 
União, deduzidas as parcelas a que se referem 
os artigos 159, inciso I, alíneas a, b e c; e 212 
da Constituição Federal;

II – cinqüenta por cento dos recursos 
destinados a órgãos da administração direta 
da União, oriundos da participação nos resul-
tados da exploração de recursos hídricos, na 
área da bacia do rio São Francisco, para fins 
de geração de energia elétrica, prevista no § 
1º do art. 20 da Constituição;
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III – dez por cento dos recursos desti-
nados a Estados e Municípios oriundos da 
participação nos resultados da exploração 
de recursos hídricos, na área da bacia do 
rio São Francisco, para fins de geração de 
energia elétrica, prevista no § 1º do art. 20 da 
Constituição;

IV – dotações consignadas nos orça-
mentos da União;

V – outras receitas, a serem definidas na 
lei que regulamentará o Fundo.

§ 2º O Fundo de que trata este artigo 
terá Conselho Consultivo, o qual contará com 
a participação de representantes da sociedade 
civil, nos termos da lei.

§ 3º A cada cinco anos, será avaliado o 
montante de recursos financeiros alocados 
ao Fundo, de forma a assegurar o equilíbrio 
financeiro na efetiva execução dos progra-
mas destinados a revitalização ambiental e ao 
desenvolvimento sustentável da bacia do rio 
São Francisco.

§ 4º Caso a avaliação prevista no § 3º 
conclua que foi transferida ao findo quantia in-
ferior à que deveria resultar da aplicação dos 
incisos I, II e III do § 1º, far-se-á a complemen-
tação nos cinco anos seguintes, na forma pre-
vista na lei que regulamentará a matéria.

§ 5º Para efeito da apuração dos recursos 
de que trata o inciso I, do § 1º, deste artigo, 
não se aplica o disposto no art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado Fernando Ferro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir pare-
cer à Proposta de Emenda à Constituição no 524-A, 
de 2002, do Senado Federal, que “acrescenta artigo 
ao Ato das disposições Constitucionais Transitórias, 
a fim de instituir o Fundo para Revitalização Hidro-
ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Ba-
cia do São Francisco”, em reunião realizada hoje, 
opinou, contra o voto do Deputado Júlio César, pela 
aprovação desta, com substitutivo, nos termos dos 
parecer do Relator, que apresentou complementa-
ção de voto. O Deputado Júlio César apresentou 
voto em separado.

Foi aprovado o inciso III, do art. 95, objeto do des-
taque para Votação em Separado de nº 1/06.

Estiveram presentes os Senhores Deputados 
Fernando Ferro, José Pimentel, Luiz Bassuma, Ze-
zéu Ribeiro, Fernando de Fabinho, José Carlos Ma-
chado, José Rocha, Luiz Carreira, Osvaldo Coelho, 
Jorge Alberto, Bosco Costa, Marcio Reinaldo Moreira, 
Jackson Barreto, Jaime Martins, Gonzaga Patriota, 
Marcondes Gadelha, Mário Heringer, Daniel Almeida, 
Josias Gomas, Eduardo Sciarra, Júlio César, Antonio 
Cambraia, Vicente Arruda, Jonival Lucas Júnior e Col-
bert Martins.

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente – Deputado 
Fernando Ferro, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, a fim de 
instituir o Fundo para a Revitalização Am-
biental voltado para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do rio São Francisco.

 “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:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias é acrescido do seguinte artigo:

Art. 95. É instituído, por vinte anos, o 
Fundo para a Revitalização Ambiental voltado 
para o desenvolvimento Sustentável da Bacia 
do Rio São Francisco, com o objetivo de cus-
tear programas e projetos governamentais 
de recuperação ambiental do rio e de seus 
afluentes e de desenvolvimento sustentável 
da região banhada por eles.

§ 1º O Fundo será constituído por:
I – três décimos por cento do produto da 

arrecadação dos impostos de competência da 
União, deduzidas as parcelas a que se referem 
os artigos 159, inciso I, alineas a, b e c; e 212 
da Constituição Federal;

II – cinqüenta por cento dos recursos 
destinados a órgãos da administração direta 
da União, oriundos da participação nos resul-
tados da exploração de recursos hídricos, na 
área da bacia do rio São Francisco, para fins 
de geração de energia elétrica, prevista no § 
1º do art. 20 da Constituição;

III – dez por cento dos recursos desti-
nados a Estados e Municípios oriundos da 
participação nos resultados da exploração 
de recursos hídricos, na área da bacia do 
rio São Francisco, para fins de geração de 
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energia elétrica, prevista no § 1º do art. 20 da 
Constituição:

IV – dotações consignadas nos orça-
mentos da União;

V – outras receitas, a serem definidas na 
lei que regulamentará o Fundo.

§ 2º O Fundo de que trata este artigo 
terá Conselho Consultivo, o qual contará com 
a participação de representantes da sociedade 
civil, nos termos da lei.

§ 3º A cada cinco anos será avaliado o 
montante de recursos financeiros alocados 
ao Fundo, de forma a assegurar o equilíbrio 
financeiro na efetiva execução dos progra-
mas destinados a revitalização ambiental e ao 
desenvolvimento sustentável da bacia do rio 
São Francisco.

§ 4º Caso a avaliação prevista no § 3º 
conclua que foi transferida ao fundo quantia 
inferior à que deveria resultar da aplicação dos 
incisos I, II e III do § 1º, far-se-á a complemen-
tação nos cinco anos seguintes, na forma pre-
vista na lei que regulamentará a matéria.

§ 5º Para efeito da apuração dos recursos 
de que trata o inciso I, do § 1º, deste artigo, 
não se aplica o disposto no art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação oficial.”

Sala da Comissão, 8 de fevereiro de 2006. – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente – Deputado 
Fernando Ferro, Relator.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Sr. Júlio Cesar)

I – Relatório

A PEC nº 524, de 2002, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, acrescenta ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias artigo que institui, por vin-
te anos, o Fundo para Revitalização Hidroambiental e 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do rio São 
Francisco. Tal fundo tem como objetivo custear pro-
gramas e projetos governamentais de recuperação 
hidroambiental do rio e de seus afluentes e também 
projetos e programas de desenvolvimento sustentável 
na região da bacia do São Francisco. O custeio se dará 
pela vinculação de 0,5% do produto da arrecadação 
de impostos de competência da União, deduzidas as 
vinculações ou participações constitucionais. Ainda, 
a PEC obriga o Poder Executivo a publicar bimestral-
mente a execução orçamentária do fundo.

O relator da matéria na Comissão Especial, no-
bre dep. Fernando Ferro, apresentou Substitutivo que 
alterou as fontes de custeio, pois diminuiu a parcela 
dos impostos da União – que passaram a 0,2% – e 
inovou ao utilizar recursos oriundos da participação no 
resultado da exploração de recursos hidricos para fins 
de geração de energia elétrica (royalties).

II – Voto

Acreditamos ser da maior importância e tam-
bém em hora mais que adequada a discussão sobre 
a preservação das bacias hidrográficas do Nordeste, 
ensejadas neste momento pela discussão da revitali-
zação do rio São Francisco. Diante de vários fatos que 
repercutiram na mídia, e da disposição do governo fe-
deral tocar nesta questão, entendemos e esperamos 
que agora algo seja feito para preservar o mais valioso 
bem natural da região, a água.

Um primeiro ponto que preocupa-nos é a condição 
do rio Parnaíba, infelizmente negligenciado no debate 
até agora travado. Dos problemas apresentados em 
relação ao rio São Francisco, vários deles aplicam-se, 
infelizmente, ao Rio Parnaíba.

O rio Parnaíba é o maior rio genuinamente nor-
destino, com 1.485 quilômetros. Ele nasce na divisa 
dos Estados do Piauí, Tocantins e Maranhão, e ao 
longo de seu trajeto banha 26 municípios do Piauí e 
23 do Maranhão. Sua bacia hidrográfica ainda abarca 
o Estado do Ceará.

O desmatamento e a erosão das margens atin-
gem boa parte da bacia do Parnaíba, o que já provo-
ca quadros graves de assoreamento no rio. Outros 
problemas presentes são os impactos negativos na 
ictiofauna provocados pela Barragem de Boa Es-
perança e a poluição derivada principalmente dos 
esgotos.

Em relação ao rio São Francisco, acompanha-
mos o vivo debate sobre os seus problemas e temos 
a consciência de que nos seus 2.700km são comuns 
os problemas de assoreamento, poluição e mau uso 
da água e da fauna fluvial, que compromete a própria 
sobrevivência do rio e o futuro de toda a população 
que dele depende.

Entendemos, assim como as propostas ana-
lisadas por este Congresso Nacional, que só um 
programa amplo de revitalização ambiental das ba-
cias hidrográficas do São Francisco e do Parnaiba 
poderão salvá-los. Ademais, acrescentamos que é 
preciso cuidar do homem nordestino, do sertanejo 
que vive e depende do rio, pois a pobreza e a fal-
ta de opções são a raiz da maioria dos problemas 
ambientais.
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Em relação ao Substitutivo apresentado pelo nobre 
deputado Fernando Ferro, um dos maiores problemas lá 
presentes é a exclusão do rio Parnaíba dos benefícios 
da criação do Fundo. Alem disso, é também muito grave 
a diminuição do custeio de 0,5% da arrecadação dos 
impostos da União para 0,2%. Além disso, ainda utiliza 
como fonte de recursos royalties de energia elétrica, o 
que retira recursos de Estados e Municípios.

Assim, apresentamos aos nobres pares um Subs-
titutivo que mantém o texto original aprovado pelo Se-
nado Federal e que acrescenta, apenas, a indicação 
de recursos para o rio Parnaíba, por entendê-lo mais 
adequado às necessidades da região.

Sala da Comissão,  de  de 2005. – Deputado 
Júlio César.

COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR 
PARECER À PEC Nº 524-A/2002

SUBSTITUTIVO À PEC Nº 524-A, DE 2002

Acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, a fim de 
instituir o Fundo para Revitalização Hidro-
ambiental e o Desenvolvimento Sustentável 
da Bacia do Rio São Francisco.

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:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias é acrescido do seguinte artigo:

“Art. É instituído, por vinte anos, o Fundo 
para a Revitalização Hidroambiental e o De-
senvolvimento Sustentável das Bacias dos rios 
São Francisco e Parnaíba, com o objetivo de 
custear programas e projetos governamentais 
de recuperação hidroambiental dos rios e de 
seus afluentes e de desenvolvimento susten-
tável da região banhada por eles.

§ 1º O Fundo será constituído por cinco 
décimos por cento do produto da arrecada-
ção dos impostos de competência da União, 
deduzidas as vinculações ou participações 
constitucionais.

§ 2º Ao menos um décimo por cento do 
produto da arrecadação dos impostos de com-
petência da União, deduzidas as vinculações 
ou participações constitucionais, deverão ser 
aplicados na Bacia do Rio Parnaiba.

§ 3º O Poder Executivo publicará demons-
trativo bimestral da execução orçamentária, 
discriminando as fontes e usos do Fundo.”

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

Sala da Comissão, de  de  2005. – Deputado 
Júlio César.

PROJETO DE LEI Nº 5.919-C, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 596/2005 
AVISO Nº 963/2005

Cria mil novecentos e cinqüenta e um 
cargos da Carreira da Seguridade Social e 
do Trabalho, para o Quadro do Ministério 
do Trabalho e Emprego, e extingue dois mil 
cento e noventa e um cargos vagos dispo-
níveis no Sistema de Pessoal Civil da Admi-
nistração Federal – SIPEC, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público 
pela aprovação (relator: DEP. VICENTINHO); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e or-
çamentária (relator: DEP. CARLITO MERSS); 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: DEP. 
NELSON PELLEGRINO).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; de Finan-
ças e Tributação (Art. 54, RICD); e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Lei nº 5.919, de 2005, oriun-
do do Poder Executivo, que tem por escopo criar mil 
novecentos e cinqüenta e um cargos da Carreira da 
Seguridade Social e do Trabalho, para o Quadro do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, além de extinguir dois 
mil cento e noventa e um cargos disponíveis no Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC.

Justifica-se a relevância da proposição pela ca-
rência de pessoal no Quadro do Ministério do Trabalho 
e Emprego, em decorrência de vários anos sem a rea-
lização de concurso público, em virtude de dispositivo 
legal que tornava extintos, quando vagos, os cargos da 
carreira da Seguridade Social, obrigando a Adminis-
tração Pública Federal a contratar serviços terceiriza-
dos com vistas à continuidade do serviço público nas 
vinte e sete Unidades da Federação, além de ter como 
objetivo imediato o atendimento a acordo firmado entre 
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o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o 
Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público 
do Trabalho no tocante à substituição dos funcionários 
terceirizados por servidores públicos, além de obser-
var determinação do Tribunal de Contas da União no 
que tange à utilização de mão-de-obra terceirizada em 
atividades-fim da Administração.

Em 16 de setembro de 2005 o Projeto foi enca-
minhado a esta Casa, por intermédio da Mensagem 
no 596/2005, da lavra do Excelentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, em regime de urgência, tendo 
sido distribuído à Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, à Comissão de Finanças e 
Tributação e, por fim, a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público o Projeto foi aprovado por unanimi-
dade, assim como também logrou êxito na Comissão 
de Finanças e Tributação.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria 
sob os prismas constitucional, jurídico e de técnica le-
gislativa, nos termos do Regimento Interno.

É o relatório. 

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, inciso IV, alínea a, e art. 
54), cumpre a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania se pronunciar terminativamente sobre 
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
do Projeto de Lei nº 5.919, de 2005.

Trata-se de matéria relacionada à extinção e à 
criação de cargos públicos no âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal que, a priori, decorre da competência 
constitucional conferida ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, inserta no art. 84, inciso VI, 
alínea b, e ao Congresso Nacional, conforme art. 48, 
inciso X, todos da Constituição Federal.

A iniciativa neste caso é legítima, uma vez que, 
partindo a solicitação do Chefe do Poder Executivo, o 
qual detém competência específica para extinguir car-
gos públicos, nos termos do art. 84, inciso VI, alínea 
b, CF, recai-se na competência geral do Congresso 
Nacional no que concerne à União, inserta no art. 48, 
inciso X, Constituição Federal, com posterior sanção 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for-
mais, verifica-se que a proposição está, igualmente, 
em conformidade com os dispositivos constitucionais 
de cunho material.

No que concerne à juridicidade, constato que o 
presente Projeto de Lei não ofende qualquer princípio 

geral de Direito ou disposição de nosso ordenamento 
jurídico-administrativo.

Por seu turno, a técnica legislativa está adequada, 
encontrando-se em conformidade com a Lei Comple-
mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela 
Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001.

Pelas razões precedentes, manifesto meu voto no 
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa téc-
nica legislativa do Projeto de Lei nº 5.919, de 2005.

Sala da Comissão, 26 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Nelson Pellegrino, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani-
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Lei nº 5.919/2005, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Nelson Pellegrino.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Roberto Ma-

galhães – Vice-Presidente, Antonio Cruz, Bosco Costa, 
Cezar Schirmer, Claudio Rorato, Darci Coelho, Edna 
Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, 
Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo Cunha, 
José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Lino 
Rossi, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mendes Ribeiro Filho, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair Cunha, Paulo Afon-
so, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Robson Tuma, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Zenaldo Coutinho, Alex Canziani, André de Paula, Ann 
Pontes, Colbert Martins, Coriolano Sales, Iara Bernar-
di, Júlio Delgado, Luiz Couto, Mauro Benevides, Mauro 
Lopes, Moroni Torgan e Neucimar Fraga.

Sala da Comissão, 31 de janeiro de 2006. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE 

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, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANA 
MARIA DELMONTE PEREIRA FILHA, ponto nº 6.332, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação So-
cial, Classe Especial, Padrão 44, da função comissio-
nada de Chefe do Serviço de Edição de Rádio, FC-06, 
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
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Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 6 de 
fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁ-
BIO GOMES FERREIRA, ponto nº 5.343, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, da função comissionada de Assistente de 
Comissão, FC-05, da Coordenação de Comissões Per-
manentes, do Departamento de Comissões, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, a partir de 1º 
de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ 
APRÍGIO NOGUEIRA CESARINO, ponto nº 6.287, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação 
Social, Classe Especial, Padrão 45, da função comis-
sionada de Chefe da Seção de Rádio de Plenário e 
Comissões, FC-05, da Coordenação da Rádio Câmara 
dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, a 
partir de 6 de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LIONIR 
DELFINA PIRES, ponto nº 4.427, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
da função comissionada de Assistente de Pesquisa e 
Tramitação, FC-05, do Centro de Documentação e In-
formação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ROSA MA-
RIA GEAQUINTO PAGANINE, ponto nº 5.917, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Documentação e Informação 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, da função co-
missionada de Chefe da Seção de Referência, FC-05, da 
Coordenação de Biblioteca, do Centro de Documenta-
ção e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, a partir de 30 de janeiro 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, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, ANA MARIA DEL-
MONTE PEREIRA FILHA, ponto nº 6.332, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe 
Especial, Padrão 44, para exercer, a partir de 6 de feve-

reiro do corrente ano, a função comissionada de Chefe 
da Seção de Rádio de Plenário e Comissões, FC-05, 
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 
1º do Ato da Mesa nº 85, de 2 de abril de 1998.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, FÁBIO GOMES 
FERREIRA, ponto nº 5.343, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 
para exercer, a partir de 1º de fevereiro do corrente 
ano, a função comissionada de Assistente de Pesqui-
sa e Tramitação, FC-05, do Centro de Documentação 
e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 19, de 29 de 
junho de 1999.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, IZABEL CRISTI-
NA FILGUEIRAS DE ALMEIDA, ponto nº 6.158, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnico em Documentação e 
Informação Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
para exercer, a partir de 6 de fevereiro do corrente 
ano, a função comissionada de Chefe da Seção de 
Referência, FC-05, da Coordenação de Biblioteca, do 
Centro de Documentação e Informação, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transforma-
da pelo Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, 
combinado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de 
4 de novembro de 1992.

DESIGNAR, na forma do artigo 13 da Resolução 
nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOSÉ APRÍGIO 
NOGUEIRA CESARINO, ponto nº 6.287, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis-
lativo – atribuição Técnico em Comunicação Social, 
Classe Especial, Padrão 45, para exercer, a partir de 
6 de fevereiro do corrente ano, a função comissiona-
da de Chefe do Serviço de Edição de Rádio, FC-06, 
da Coordenação da Rádio Câmara dos Deputados, 
da Secretaria de Comunicação Social, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 
1º do Ato da Mesa nº 85, de 2 de abril de 1998.

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:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ANDRÉ DE AL-
BUQUERQUE ATROCK, ponto nº 6.378, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 44, substituto do Chefe da Seção de 
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Metodologia e Documentação, FC-05, na Coordenação 
de Engenharia de Sistemas, do Centro de Informática, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no 
período de 16 a 19 de fevereiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIANA TEIXEI-
RA GAIA, ponto nº 5.918, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 
substituta do Secretário de Comissão, FC-07, da Co-
missão de Legislação Participativa, do Departamento 
de Comissões, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, no período de 29 de dezembro de 2005 a 
1º de janeiro de 2006.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, ELISABETH TERESINHA 
DE LIMA ARAÚJO, ponto nº 3.235, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atri-
buição Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 
45, 2ª substituta da Chefe do Núcleo de Administração 
Escolar, FC-05, na Coordenação de Apoio Técnico-
Administrativo, do Centro de Formação, Treinamento 
e Aperfeiçoamento, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 6 de fevereiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GILCY RODRIGUES AZE-
VEDO FERREIRA, ponto nº 5.650, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 
substituta da Diretora da Coordenação de Estudos Legis-
lativos, FC-07, do Centro de Documentação e Informação, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, no 
período de 20 a 28 de fevereiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, GILCY RODRIGUES 
AZEVEDO FERREIRA, ponto nº 5.650, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial, 
Padrão 30, substituta da Chefe da Seção de Referên-
cia, FC-05, na Coordenação de Biblioteca, do Centro 
de Documentação e Informação, do Quadro de Pes-
soal da Câmara dos Deputados, no período de 30 de 
janeiro a 5 de fevereiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, HÉRICA PIMEN-
TEL BRITO DE SOUZA, ponto nº 5.229, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Máquinas, Classe Especial, 
Padrão 30, substituta do Secretário de Comissão, FC-
07, da Comissão de Legislação Participativa, do De-
partamento de Comissões, do Quadro de Pessoal da 

Câmara dos Deputados, no período de 2 a 3 de janeiro 
do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIA NASARÉ 
ANTUNES MARTINS, ponto nº 5.605, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Assistente Administrativo, Classe Espe-
cial, Padrão 30, 1ª substituta da Chefe do Serviço 
de Cadastro, Acompanhamento e Controle de Docu-
mentos Legislativos, FC-06, na Secretaria-Geral da 
Mesa, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 
1º de janeiro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, PAULO HENRIQUE SIL-
VA, ponto nº 6.594, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnica 
Legislativa, Classe Especial, Padrão 41, 1º substituto 
da Chefe do Núcleo de Administração Escolar, FC-05, 
na Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo, do 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 6 de feverei-
ro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, REMI ANTÔNIO PEREZ 
TOSCANO, ponto nº 2.414, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Médico, Classe Especial, Padrão 45, 1º substituto da 
Chefe da Seção de Ecografia, FC-05, na Coordena-
ção de Rádio-Imagem, do Departamento Médico, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em 
seus impedimentos eventuais, a partir de 1º de janei-
ro do corrente ano.

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, RICARDO SENNA GUI-
MARÃES, ponto nº 6.939, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 36, substituto do 
Chefe do Serviço de Consultoria de Ensino, FC-06, na 
Coordenação Técnico-Pedagógica, do Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoamento, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 23 
de fevereiro a 1º de março 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 n.º 205, de 28 
de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 7 de fevereiro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 8 subsequente, que nomeou RONALDO OAKES 
DEOLIVIERA para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Socialista Brasileiro, o cargo em comissão de 
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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, item 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, ANDREA 
VIEIRA ALVES, ponto nº 115.226, do cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Dire-
toria-Geral, a partir de 1º de fevereiro do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, EZE-
QUIEL BRUNO GONZAGA CORTEZ, ponto nº 115.582, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Segundo Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FABIA-
NA MEDEIROS COSTA, ponto nº 117.037, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo 
Vice-Presidente.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LÍLIAN 
MARIA SOARES DA SILVA, ponto nº 117.824, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Primeiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCE-
LO VIEIRA, ponto nº 112.642, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Diretoria-Geral, a partir de 1º de fevereiro 
do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, POLLYA-
NA MEDEIROS NASCIMENTO FIGUEIREDO, ponto nº 
118.077, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Líder do Partido Popular Socialista.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, REY-
NALDO ABEN-ATHAR DE SOUSA, ponto nº 116.514, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 

Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação 
de Registro Funcional, do Departamento de Pessoal, 
a partir de 1º de fevereiro 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:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ANA LUÍZA GONZAGA PALHARES 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular 
Socialista, 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 quantita-
tivo de cargos fixado pelo Ato da Mesa nº 33, de 24 de 
fevereiro de 2000.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei nº 8.112, de 1990, ANDREA VIEIRA ALVES para 
exercer, na Coordenação de Registro Funcional, do 
Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, re-
manejado pelo Ato da Mesa nº 52, de 7 de fevereiro 
de 2001, e pelo parágrafo único do artigo 5º do Ato da 
Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, CARLA MARIA RIBAS CLARO para 
exercer, na Diretoria-Geral, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans-
formado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 10, de 28 
de abril de 1991, combinado com o artigo 3º do Ato da 
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com o artigo 1º 
do Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, LUCAS SILVA LIMA para exercer, 
no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, 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, MARCELO VIEIRA para exercer, 
na Diretoria-Geral, 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 91, de 2 de abril de 1998, combinado com 
o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, MARIA GOMES DA COSTA para 
exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
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 outu-
bro de 1992.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 

CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, transformado pelo artigo 1º da Resolução nº 43, 
de 30 de junho de 1973, combinado com o artigo 3º do 
Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e com o 
Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, VIRLEM MARQUES para exercer, 
no Gabinete do Líder do Partido Socialista Brasileiro, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, transformado pelo artigo 2º do Ato da Mesa n. 
61, de 21 de janeiro de 1988, combinado com o artigo 
3º do Ato da Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992, e 
com o Ato da Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.
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Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
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 - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
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 - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
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 - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PTC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB



Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Fred Kohler - PMDB
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PV
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
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 Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
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
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
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 - PP
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 - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Claudio Rorato - PMDB
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
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
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
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
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
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
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Reginaldo Lopes
Josias Gomes Vadinho Baião
Orlando Desconsi Vignatti
Vander Loubet Zé Geraldo

PMDB
Alexandre Maia vaga do PL Claudio Rorato
Gervásio Oliveira Marcelino Fraga
Leandro Vilela Mauro Lopes
Moacir Micheletto Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti Pedro Chaves
Waldemir Moka Rose de Freitas
Wilson Cignachi 1 vaga
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Batata vaga do PV Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
Kátia Abreu Francisco Rodrigues
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Lael Varella
Ronaldo Caiado

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Xico Graziano Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Cleonâncio Fonseca vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB 1 vaga
Zonta

PTB
Carlos Dunga Josué Bengtson
João Lyra Tatico vaga do PL

Nelson Marquezelli (Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Almir Sá vaga do PSDB João Carlos Bacelar
Heleno Silva (Dep. do PP ocupa a vaga)
Wellington Fagundes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda vaga do PTB

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Edson Duarte

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
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: Maria Helena (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Anselmo
Henrique Afonso Nilson Mourão
Zé Geraldo 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes Asdrubal Bentes
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Maria Helena vaga do PPS (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros



(Dep. do PL ocupa a vaga) Durval Orlato vaga do PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Mariângela Duarte
(Dep. do PL ocupa a vaga) Vicentinho

Wasny de Roure
PMDB

Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

Marcelo Barbieri
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

Wanderval Santos vaga do PT (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMR
Vieira Reis 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: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Claudio Rorato Aníbal Gomes
Maria Lúcia Cardoso Ann Pontes
Mendes Ribeiro Filho Eduardo Cunha
Michel Temer Leonardo Picciani
Nelson Trad Mauro Benevides
Osmar Serraglio Mauro Lopes
Paulo Afonso Moraes Souza
Wilson Santiago Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
Edmar Moreira vaga do PL Coriolano Sales
Ivan Ranzolin Enéas
José Roberto Arruda Laura Carneiro
Luiz Carlos Santos Moroni Torgan
Ney Lopes Mussa Demes
Paulo Magalhães Onyx Lorenzoni
Roberto Magalhães Pauderney Avelino
Robson Tuma vaga do PTB

Vilmar Rocha
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Átila Lira
Jutahy Junior Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho Marcos Abramo
Ibrahim Abi-ackel Professor Irapuan Teixeira
João Leão Ricardo Barros
Lino Rossi Sandes Júnior
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB Alex Canziani
Paes Landim Ary Kara
Vicente Cascione Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
PL



Inaldo Leitão Almeida de Jesus
José Carlos Araújo Badu Picanço vaga do PTB

Sandro Mabel Enio Tatico
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Jaime Martins

Neucimar Fraga vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado
João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares João Fontes
Luiz Piauhylino Miro Teixeira vaga do PT

Sérgio Miranda vaga do PC do B Pompeo de Mattos
Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Luiz Bassuma
Simplício Mário Maria do Carmo Lara

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Luiz Bittencourt Hermes Parcianello vaga do PT

Paulo Lima Leandro Vilela
Wladimir Costa vaga do PT Max Rosenmann
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PMR ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Márcio Fortes (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
1 vaga 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL,

PRONA Neuton Lima

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar

Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão
João Paulo Gomes da Silva

vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino vaga do PMDB

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: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Josias Gomes
Rubens Otoni (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

1 vaga Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
S.PART.

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

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: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro Vitorassi

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Ana Alencar Domiciano Cabral
Custódio Mattos Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas Chicão Brígido

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga vaga do PTB Fernando de Fabinho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSDB
Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga) João Almeida

PP

(Dep. do PDT ocupa a vaga) José Linhares
1 vaga Nilton Baiano

PTB
Pastor Reinaldo Alceste Almeida vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PTB

Orlando Fantazzini vaga do PL

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Walter Pinheiro vaga do PPS

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
1 vaga

PMDB
Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini Itamar Serpa
Bonifácio de Andrada vaga do PP Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PTB
Neuton Lima Elaine Costa (Licenciado)



Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Humberto Michiles

1 vaga Medeiros
Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Paixão vaga do PMDB

Rogério Teófilo
PSB

(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luciano Leitoa
PDT

Álvaro Dias Severiano Alves
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PL ocupa a vaga)
PSOL

Ivan Valente vaga do PL Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB

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: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles Jorge Boeira
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Eliseu Padilha
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima Nelson Bornier
João Magalhães Odílio Balbinotti

José Priante vaga do PTB (Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira Ronaldo Caiado
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini
Yeda Crusius Walter Barelli

PP
Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira

Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Zonta

PTB

Armando Monteiro
(Dep. do PPS ocupa a

vaga)
José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Ademir Camilo vaga do PL

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
PTC

Carlos Willian vaga do PMDB

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colombo Eduardo Valverde
Vitorassi José Mentor
2 vagas Sigmaringa Seixas

Virgílio Guimarães
PMDB

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga
Fred Kohler vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Mauro Benevides
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
1 vaga Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Simão Sessim 1 vaga

PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto



1 vaga 1 vaga
PPS

1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT

Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Ana Guerra
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Selma Schons

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
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: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Dra. Clair
Leonardo Monteiro Luiz Sérgio
Luciano Zica Mauro Passos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons

PMDB

(Dep. do PTC ocupa a vaga) Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PMDB

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: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
Fernando Ferro Ivo José
Luiz Bassuma João Magno
Luiz Sérgio Vander Loubet

Mauro Passos
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
PMDB

Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB
Helenildo Ribeiro João Almeida
Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas



Paulo Feijó 1 vaga
PP

João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Marcus Vicente Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PPS

Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

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: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Mariângela Duarte José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly
Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

João Tota

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PL

Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Medeiros
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Socorro Gomes Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

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: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
1 vaga Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano

PTB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Luiz Antonio Fleury



ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

PL
Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Raul Jungmann Juíza Denise Frossard
PSB

Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
Luciana Genro vaga do PP

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: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Roberto Gouveia
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Jair de Oliveira
Benjamin Maranhão Lúcia Braga
Chicão Brígido Marcelo Castro
Darcísio Perondi Waldemir Moka
Jorge Alberto (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Teté Bezerra (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Leonardo Vilela
Rafael Guerra Walter Barelli
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Homero Barreto (Licenciado) vaga

do PMDB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Milton Cardias
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro
Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Remi Trinta (Dep. do PT ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Geraldo Thadeu Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Fernando Gabeira

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Gardene Aguiar
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: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann Neyde Aparecida
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Leonardo Picciani Benjamin Maranhão
Lúcia Braga Luiz Bittencourt
Moraes Souza Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Átila Lira Eduardo Barbosa
Carlos Alberto Leréia Narcio Rodrigues
Walter Barelli 1 vaga

PP
Érico Ribeiro 2 vagas
Pedro Henry

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá

Milton Cardias
Homero Barreto (Licenciado) vaga do

Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Medeiros 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
João Fontes Alceu Collares

PCdoB



Daniel Almeida vaga do Bloco PFL,

PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

Vanessa Grazziotin 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: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

André Figueiredo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Carlito Merss
Devanir Ribeiro Marco Maia
Hélio Esteves Paulo Pimenta
Telma de Souza Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira Marcello Siqueira
Marcelo Castro vaga do PPS Pedro Chaves

Mauro Lopes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
Nelson Bornier

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Claudio Cajado
Lael Varella 3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto (Licenciado) Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PP ocupa a
vaga)

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

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:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

PT



José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

(Licenciado)
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
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL 1 vaga

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

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 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): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

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 (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT 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 (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano 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
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga



PV
Edson Duarte Sarney Filho
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 DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Coriolano Sales
Eduardo Sciarra Kátia Abreu
Roberto Brant Paulo Magalhães

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

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: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Wasny de Roure 5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte Vadão Gomes
Pedro Corrêa 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
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 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
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) 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
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PC do B

Renildo Calheiros 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL

Laura Carneiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Hamilton Casara 3 vagas
Helenildo Ribeiro
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) 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
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Mendes
Thame

Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

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-A
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 (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Marcelino Fraga Ann Pontes
Nelson Trad Osmar Serraglio
(Dep. do PMR ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

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 (Licenciado) 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 Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
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 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA
INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,

CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE

PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, 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
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

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 Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
2 vagas 2 vagas

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

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 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão

Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
Milton Cardias

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
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 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia José Eduardo Cardozo
João Paulo Cunha Luiz Bassuma
Luiz Eduardo Greenhalgh Maurício Rands
Mariângela Duarte Paulo Rubem Santiago
Odair Cunha Walter Pinheiro
Rubens Otoni (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad



Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Edmar Moreira vaga do PL

Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães 3 vagas
Vilmar Rocha

PSDB
Bonifácio de Andrada Vicente Arruda
Bosco Costa 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Edna Macedo
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Nelson Proença Rogério Teófilo
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Carlos Mota vaga do PL

Sandra Rosado 1 vaga
PDT

Ademir Camilo vaga do PL Alceu Collares
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
Pedro Corrêa

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto (Licenciado)
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas



Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, 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 (Licenciado) 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 (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão

Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 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 (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas



Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE

2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "MODIFICA A
REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 29B À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE
DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ana Guerra
João Grandão Anselmo
Luiz Eduardo Greenhalgh Durval Orlato
Maria do Carmo Lara Eduardo Valverde
Reginaldo Lopes Leonardo Monteiro
Rubens Otoni 1 vaga

PMDB

Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Marcelo Barbieri
Marcelino Fraga Osvaldo Reis
Mauro Benevides 2 vagas
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Carlos Batata José Carlos Machado
Fernando de Fabinho 3 vagas
Gervásio Silva
Ivan Ranzolin

PSDB
Átila Lira Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia Yeda Crusius
Gonzaga Mota 1 vaga

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Lino Rossi Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Jackson Barreto
Fernando Gonçalves Jefferson Campos
Marcus Vicente 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Inaldo Leitão Milton Monti
Neucimar Fraga Oliveira Filho

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Jorge Gomes Júlio Delgado

PDT
Mário Heringer Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB



Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, 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 (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

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 João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

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 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-

A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
(REFORMA DO JUDICIÁRIO).

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça 4 vagas
José Rocha
Luiz Carreira vaga do PTB

Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro



Vicente Arruda João Campos
PP

Agnaldo Muniz Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel Darci Coelho
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury 3 vagas
Paes Landim
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PL
Aracely de Paula Carlos Nader

Inaldo Leitão
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB

Sandra Rosado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
PDT

Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Luiz Piauhylino

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

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
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis
Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (Licenciado)

Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)
PP

Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
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:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara



PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto (Licenciado) Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

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 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB

João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm
Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Júnior Betão
Lincoln Portela Reinaldo Betão
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Benjamin Maranhão
Jader Barbalho Marinha Raupp
Mauro Benevides Mendes Ribeiro Filho
Nelson Bornier 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho 4 vagas
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa 3 vagas
Gonzaga Mota
João Castelo

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
Romel Anizio

PTB



Alex Canziani 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão 3 vagas
Medeiros
Sandro Mabel

PPS
Fernando Estima Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB

Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 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 Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales (Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado) 3 vagas
Edmar Moreira vaga do PL

Félix Mendonça
1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Edison Andrino
Gilberto Nascimento Osmar Serraglio
Mauro Lopes Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão (Dep. do PV ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer



PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Chico Sardelli vaga do PSB

Leonardo Mattos
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 (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
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
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco Olavo Calheiros
Teté Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Zé Gerardo 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
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 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Laura Carneiro 4 vagas
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Elaine Costa (Licenciado) Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 2 vagas
Sandra Rosado vaga do PMDB

1 vaga
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

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:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa (Licenciado) José Chaves
José Militão (Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

1 vaga

Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PTC ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

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 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Ivo José Iara Bernardi
Luciano Zica Leonardo Monteiro
Orlando Desconsi Mariângela Duarte
Selma Schons Mauro Passos

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann 4 vagas
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Lino Rossi (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Mário Negromonte

PTB
José Militão Jefferson Campos
Jovair Arantes Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Remi Trinta
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Cezar Silvestri Geraldo Resende
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

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: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS



PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Sérgio
Luiz Alberto Marco Maia
Luiz Bassuma Paulo Rubem Santiago

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Wladimir Costa Nelson Bornier
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Aldir Cabral
Carlos Melles Almir Moura
Eduardo Sciarra Claudio Cajado
Gervásio Silva Fernando de Fabinho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Iris Simões Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
Jaime Martins Aracely de Paula
José Carlos Araújo Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
Paulo Baltazar vaga do PC do B

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

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
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:
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 (Licenciado) Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Leodegar Tiscoski
Francisco Appio Vadão Gomes
Ricardo Barros 1 vaga

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini

Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Cezar Coelho

(Licenciado)
1 vaga Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
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 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 Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
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 Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman (Licenciado)
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves

Maurício Rabelo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
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 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)

Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Wasny de Roure
Vignatti Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Ana Alencar
Lobbe Neto Rafael Guerra
Zenaldo Coutinho Thelma de Oliveira

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa (Licenciado) Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto (Licenciado) Alex Canziani
Milton Cardias 2 vagas

PL
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Lincoln Portela Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Ivan Paixão Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PT



César Medeiros Devanir Ribeiro
Henrique Afonso Eduardo Valverde
João Grandão Fernando Ferro
Luciano Zica Nilson Mourão
Zé Geraldo Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Jovair Arantes
Paes Landim Pastor Reinaldo
Pastor Frankembergen (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque 1 vaga
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves
PC do B

Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin
PV

Sarney Filho Fernando Gabeira
PSOL

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles

1 vaga
PMDB

Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

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 (PSC)
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
1 vaga

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 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas Pedro Corrêa
2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
Silvio Torres Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cláudio Magrão Colbert Martins

PSB

Dr. Ribamar Alves
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL,

PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PV
Chico Sardelli vaga do Bloco PL, PSL Leonardo Mattos
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

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 Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto
Silvio Torres Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Barbieri Marcelo Castro
Wilson Cignachi Paulo Afonso
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros



João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Nilson Pinto 1 vaga

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 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
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma

(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença
PSB

Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
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
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
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
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) 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
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
Ivan Paixão 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

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 COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP

Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres

PTB

Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
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
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 Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
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
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga



PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

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)

Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha 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 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 Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula (Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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 (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale



Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

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
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL 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 PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

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 (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto
Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(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
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada



João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
1 vaga Roberto Balestra

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

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
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB

Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PSDB

Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

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
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli



Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões Homero Barreto (Licenciado)
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
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 Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)

Walter Pinheiro 1 vaga
PFL

Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

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 (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
1 vaga Rafael Guerra

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa (Licenciado)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL

Milton Monti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

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: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Melles

PP
Benedito de Lira

PTB

Elaine Costa (Licenciado)
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Licenciado) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS

Cláudio Magrão
Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

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 Leonardo Monteiro
Henrique Afonso Walter Pinheiro
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Zico Bronzeado 1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann
Leandro Vilela 2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Josué Bengtson Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Fernando Coruja
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

PRONA

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 AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion

Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
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

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

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 (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB



Eduardo Barbosa
PTB

Arnaldo Faria de Sá
PSB

Carlos Mota
PDT

Sérgio Miranda
PPS

Colbert Martins
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 ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

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
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

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
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

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
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

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
Robson Tuma
(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
1 vaga

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: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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 (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

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
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL



Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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 (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
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
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury

Vicente Cascione
PL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
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 (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -



SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

CNPJ 00.530.279/0005-49 
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450 
 

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    58,00 
Porte do Correio R$  488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$  546,40 

 
PREÇO DE ASSINATURA 

ANUAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    116,00 
Porte do Correio R$    976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá 
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional 

 
NÚMERO AVULSO 

Valor do número avulso R$   0,50 
Porte avulso R$   3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

UG - 020055 GESTÃO 
00001 

 
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia 
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e 
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas 
pretendidas e enviar a esta Secretaria. 
 
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA 
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs. 
 
 Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 33111053 
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou 
Solange. 
Contato INTERNET: 33114107 
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